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Abstrakt

Introduktion: Patellar tendinopati (”jumper´s knee”) drabbar idrottare inom många olika 
idrotter, med högst prevalens inom idrotter där många hopp förekommer. De bakomliggande 
orsakerna vid patellar tendinopati är ännu inte klarlagda. Durationen på symtomen är ofta lång 
och mycket besvärande för den drabbade idrottaren. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie 
var att göra en evidenssammanställning av de sjukgymnastiska rehabiliteringsalternativ som 
finns vid patellar tendinopati. Metod: Sökningen skedde i de fyra databaserna PubMed, 
PEDro, AMED och Cinahl. 16 artiklar inkluderades i litteraturstudien. Artiklarna granskades 
och poängsattes enligt PEDro scale. Poängen omsattes till bevisvärde enligt SBU. Bevisvärdet 
användes för att fastställa interventionernas evidensstyrka utefter SBU:s evidensmall.
Resultat: De sjukgymnastiska interventioner som framkom vid litteratursammanställningen 
var träning, olika former av elterapi så som shockwave och ultraljud, samt manuella terapier.
Studierna visade begränsat- respektive måttligt starkt vetenskapligt underlag inom grupperna 
för effekterna av träning och elterapi på smärtreduktion och förbättrad funktion och symtom. 
Mellangrupps resultatet visade motsägande vetenskapligt underlag på smärtreduktion för 
träning och elterapi. Träning visades inte ge förbättrad funktion och symtom, medans elterapi 
visade motsägande vetenskapligt underlag, i jämförelse med kontrollgrupp. Konklusion: Vårt 
resultat visar att sjukgymnastiska interventioner, så som träning och elterapi, ger 
smärtreduktion och förbättrad funktion och symtom vid patellar tendinopati. Excentrisk 
träning har inte visat sig vara bättre än annan träning. Ultraljud har inte visats ha någon effekt 
varken på smärta eller funktion och symtom. Fler högkvalitativa studier krävs för att 
säkerhetsställa evidensen av de sjukgymnastiska interventionernas effekt på smärtreduktion 
och förbättrad funktion och symtom vid patellar tendinopati.

Nyckelord: Elterapi, jumper´s knee, patellar tendinopati, sjukgymnastik, träning.
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Tendinopati i patellarsenan drabbar idrottare i många olika idrotter så som fotboll, längd- och 

höjdhopp, löpning och fäktning [1-3]. Prevalensen är högst inom idrotter där många hopp 

förekommer och där belastningen på knäextensorer är hög med snabba, repetitiva och 

ballistiska rörelser i knäet [1, 4, 5]. Inom volleyboll och basket på elitnivå är prevalensen så 

hög som 35-45% [5]. Durationen på symtomen är ofta lång och mycket besvärande för den 

drabbade idrottaren. Tendinopati i patellarsenan kan vara lika förödande som en akut 

knäskada och kan i vissa fall till och med sätta stopp för fortsatt idrottsutövande inom aktuell 

idrott [5].

Tendinopati i patellarsenan kallas även ”hopparknä” eller ”Jumpers knee” [6, 7]. Det är en 

överbelastningsskada [1, 8] där tillståndet ger aktivitetsrelaterad anterior knäsmärta och lokal 

och avgränsad ömhet vid palpation inferiort på patella och över patellarsenan. Ömheten blir 

mer uttalad då tryck utövas på övre delen av knäskålen vid full extension av knäleden [6, 7]. 

Oftast ställs diagnosen ”jumper´s knee” eller patellar tendinopati kliniskt enligt Blazina´s 

skala [6]: 

1. Smärta endast efter aktivitet. Förmögen att utföra aktivitet på en tillfredsställande nivå.

2. Smärta under och efter aktivitet. Fortfarande förmögen att utföra aktivitet på en 

tillfredsställande nivå.

3. Smärta under och efter aktivitet, som är långvarig. Problem att utföra aktivitet på 

tillfredsställande nivå. 

[6, 7] 

Eventuellt kan detta vara ett bristfälligt sätt att ställa denna diagnos eftersom man inte kan 

säga om senvävnadens struktur är förändrad eller inte genom en klinisk diagnostisering [9, 

10]. Några studier förespråkar att diagnostiseringen bör ske med ”ultrasonography” (US) och 

”Colour Doppler” för att se eventuell senvävnadsförändring och neovaskularisering [9, 10]. 

Med denna undersökning kan diagnosen och skadans omfång bli mer precis [9, 11]. Men det 

finns också studier som visar på strukturella vävnadsförändringar på asymtomatiska senor,

liksom symtomatiska senor utan strukturella vävnadsförändringar. Det vill säga att positiva 

och negativa fynd inte alltid korrelerar med symtomen [12-14].
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För att mäta funktion och symtom vid patellar tendinopati används ofta ett frågeformulär som 

kallas Victorian Institute of Sport Assessment Score, VISA score. Frågeformuläret mäter 

också förmåga att delta i idrott hos personer med tendinopati i patellarsenan [45-47]. VISA 

score har visats ha god reliabilitet [45-47]. Maximala värdet på VISA score är 100 och 

teoretiskt minsta värde är 0 [45-47]. 

Ordet inflammation kommer från latinets inflammare ”to set on fire” [15]. Cornelius Celsus 

definierade tecknen på inflammation redan det första århundradet efter kristus. De 

kardinaltecken han satte upp för inflammation var ”calor, dolor, rubor och tumor” (rodnad och 

svullnad med värmeökning och smärta) [15]. Dessa kardinaltecken gäller fortfarande idag på 

en akut inflammation [15-17]. 1871 lades ”function laesa” (funktionsnedsättning) till som ett 

kriterium för akut inflammation [15, 18]. 

Överbelastningsskador i senor har tidigare ofta fått diagnosen ”tendinit” [8, 18, 19]. På senare 

tid har forskningen kommit fram till att det saknas inflammatoriska cellinfiltrat i 

vävnadsprover som tagits i ett senare skede efter skadan [20, 21]. Inflammation är ett tillstånd 

där immunförsvaret aktiveras med invasion av inflammatoriska celler lokalt i vävnaden [16-

18, 22]. Dessa inflammatoriska celler saknas i ovan nämnda vävnadsprover, vilket gör att de 

inte faller in under tillståndet inflammation och därmed inte bör kallas tendinit [18, 23].

Kroniskt smärtande senor med förändrad vävnadsstruktur kallas tendinoser [19, 21]. Dessa 

uppstår då reparationen av vävnaden, efter en skada med efterföljande inflammation, inte 

blivit lyckad [3, 8, 18]. För att ett tillstånd ska kunna klassificeras som en tendinos ska 

strukturella förändringar i vävnaden konstateras genom ultraljud- eller MR-undersökning [21, 

24], eller undersökning av biopsier [8, 18]. De kroniska (definieras som symtom mer än 3 

mån) överbelastningsskador i senor som inte har dessa strukturella vävnadsförändringar faller 

alltså inte in under definitionen tendinos och kallas inom dagens senforskning inte heller 

längre för tendinit. Den terminologi som bör användas för denna typ av skada är tendinopati 

[8, 18, 25]. 

En teori om bakgrunden till smärtan vid tendinopati i patellarsenan är ökad inväxt av nerver i 

senan och det har i vissa studier också kunnat påvisas [26-29]. Andra studier har dock endast 

hittat små eller inga skillnader alls mellan sjuka och friska senor vad det gäller sambandet 



7

mellan ökad inväxt av nerver och smärta [30-34]. En ny teori om orsaken till smärtan är att 

det produceras biokemiska substanser i den sjuka senan, som irriterar sensoriska nerver i och 

omkring senan och därmed utlöser smärta [24, 35, 36].

Traditionellt har tendinopati i patellarsenan initialt behandlats med vila, is och kyla, massage, 

tejpning, anti-inflammatoriska mediciner och andra läkemedel. Dessa behandlingar har dock 

inte visats vara särskilt effektiva i evidensbaserade rapporter [37]. De flesta konservativa 

rehabiliteringsprogram inkluderar stretch av quadriceps, hamstrings, iliotibiala bandet och 

gastrocnemius och styrketräning av quadriceps, höftflexorer, höftextensorer, höftabduktorer 

och höftadduktorer, i kombination med ultraljud och/eller elterapi samt is efter träning [3, 4, 

7, 38]. 

Excentrisk träning har kommit att bli en populär behandlingsform vid tendinopati i 

patellarsenan [24, 39]. Visnes och Bahr [39] visar i sin studie på positiva effekter av 

excentrisk träning vid patellar tendinopati vad gäller knäfunktion och smärta, men det saknas 

rekommendationer på dosering och typ av övningar. I studier har olika typer av excentriska 

övningar använts, så som ”drop squats”, vilket innebär att man från stående utgångsposition 

gör en knäböj med en snabb decelererande fas som sedan bromsas med båda ben när låren är 

parallella med marken [38, 39], ”excentriska standard squats”, där man gör vanliga knäböj 

och ”decline squats”, där man utför knäböj stående  på en 25º lutande bräda för att öka 

belastningen på patellarsenan under den excentriska fasen [39-41]. 

Extracorporeal shockwave eller ”stötsvågsbehandling” används också ibland som behandling 

vid patellar tendinopati [42, 43].  Behandlingen innebär att en applikator som ger 

impulser/slag sätts mot den smärtande vävnaden. Frekvensen och kraften på 

impulserna/slagen anpassas efter individ och diagnos [43]. 

Kirurgi rekommenderas om konservativ behandling inte gett resultat. Kirurgi ifrågasätts dock 

i en studie av Coleman et al [44] som granskat kvalitén och resultatet på 24 studier som utfört 

kirurgi på personer med tendinopati i patellarsenan. Studien visar att studier av låg kvalité 

visar goda resultat av kirurgi, medans studier av hög kvalité visar sämre resultat av kirurgi vid 

patellar tendinopati.
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Det finns inget universellt accepterat och evidensbeprövat rehabiliteringsprotokoll att tillämpa 

vid patellar tendinopati [7, 37, 39, 48].  Tillståndet är inte självläkande och även om vila kan 

leda till symtomfrihet, så återkommer problemen oftast vid återgång till aktivitet och idrott 

[2].

Eftersom patellar tendinopati har hög prevalens bland idrottare och är av kronisk natur som 

ger lång duration av smärta och nedsatt förmåga till aktivt idrottsdeltagande [5] är det 

intressant att undersöka det totala utbudet av sjukgymnastiska behandlingar, samt 

behandlingarnas effekt och evidens, vid detta tillstånd.
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1 Syfte

Syftet med denna litteraturstudie var att göra en evidenssammanställning av de 

sjukgymnastiska rehabiliteringsalternativ som finns vid patellar tendinopati.  

Mellangruppsresultatet granskades avseende evidens utifrån randomiserade studier och 

inomgruppsresultatet utifrån det kliniska sjukgymnastiska syftet.

1.1 Frågeställning:

 Vilken effekt och evidens har de sjukgymnastiska rehabiliteringsmetoder som finns 

vid patellar tendinopati vad gäller smärta, funktion och symtom, samt återgång till 

idrott och arbetsförmåga?

 Hur är rehabiliteringsalternativen upplagda gällande tidsperiod, uppföljning samt hur 

ofta träningen utfördes?
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2 Material och metod

2.1 Artikelinsamling

Artikelinsamlingen ägde rum mellan 10 september 2009 och 22 september 2009. Sökningen 

skedde i databaserna Pubmed, AMED, Cinahl och PEDro. Vi använde oss av sökorden: 

patellar, tendinopathy, physiotherapy, rehabilitation och treatment. Kombination av sökorden 

presenteras i tabell 1. Sökningen begränsades till artiklar publicerade efter år 2000, artiklar 

skrivna på engelska eller svenska, studier utförda på människor samt RCT-studier. Sökningen 

gav 381 träffar varav en artikel tillkom via relaterade artiklar på PUBmed.  När rubrik och 

tillgängliga abstrakt granskats av båda författarna återstod 91 artiklar. Då dubbletter tagits 

bort återstod 45 artiklar. 

Tre artiklar gick inte att få tag på i fulltext [49-51]. Fem artiklar handlade om operation [52-

56]. Sju artiklar handlade om injektioner [57-63], två artiklar var recensioner av en andra 

studier [64, 65]. Två artiklar tog upp profylaktiska interventioner [66, 67]. Tio artiklar var inte 

interventionsstudier [7, 9, 10, 41, 68-74]. Slutligen inkluderades 16 artiklar i resultatet. 

Referenslistan på varje artikel granskades för att säkerhetsställa att ingen artikel förbisetts. Vi 

gjorde också en kontrollsökning på ordet ”jumper´s knee” i databaserna Pubmed, AMED, 

Cinahl och PEDro för att kontrollera att vi inte missat någon relevant studie. Några fler 

studier hittades dock inte vid denna kontrollsökning.

2.1.1 Inklusionskriterier

 Studier på människor med patellar tendinopati.

 Artiklar publicerade år 2000 och framåt p.g.a. framsteg inom bakomliggande orsaker

de senaste åren.

 Artiklar på svenska eller engelska.

2.1.2 Exklusionskriterier

 Studier som enbart inkluderade insatser inom kirurgi och injektioner.

 Studier som inte kunde beställas i fulltext.

 Artiklar som recenserade tidigare studier.

 Artiklar som inte var studier med interventioner.

2.1.3 Analyskriterier

 PEDro Scale

 SBU evidensstyrka
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Tabell 1, resultat av artikelsökning.

Databas
Sökord

Träffar Antal relevanta
(Dubblett)

Inkluderade

Pubmed
Patellar tendinopathy
AND physiotherapy

48 13 (2) 8

Patellar tendinopathy
AND rehabilitation

62 5 2

Patellar tendinopathy
AND treatment

184 31 (11) 2

AMED
Patellar tendinopathy
AND physiotherapy

3 1 1

Patellar tendinopathy
AND rehabilitation

7 1 1

Patellar tendinopathy
AND treatment

8 3 (2) 1

Cinahl
Patellar tendinopathy
AND physiotherapy

1 1 (1) 0

Patellar tendinopathy
AND rehabilitation

17 10 (6) 1

Patellar tendinopathy
AND treatment

33 14 (12) 0

PEDro
Patellar tendinopathy
AND physiotherapy

2 1 (1) 0

Patellar tendinopathy
AND rehabilitation

4 4 (4) 0

Patellar tendinopathy
AND treatment

11 7 (7) 0

Totalt 381 91 (46) 16
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2.2 Analys

PEDro Scale användes för att kvalitetsgranska och poängsätta artiklarna som inkluderades i 

litteraturstudien. PEDro Scale är en skala som utgår från 11 kriterier men endast 10 av dessa 

kriterier räknas med i den slutgiltiga bedömningen. Varje uppfyllt kriterium ger ett poäng på 

PEDro Scale. PEDro Scale är ett validitetsinstrument som används för att bedöma 

metodologisk kvalité på kliniska studier på sjukgymnastiska interventioner [75].  

Nio utav de 16 artiklar som inkluderades i studien fanns skattade i PEDro:s databas. De redan 

värderade artiklarna lästes och skattades av båda författarna enskilt och jämfördes med 

PEDro:s skattning. Detta för att öka tillförlitligheten när de resterande artiklarna värderades. 

Båda författarna läste och granskade övriga artiklar enskilt. Resultatet jämfördes och 

diskuterades vid eventuella skillnader.

För att göra en evidenssammanställning överfördes artiklarnas PEDro-poäng till bevisvärde 

enligt SBU:s evidensstyrka (se tabell 2). 

Tabell 2. Poäng enligt PEDro Scale omsatta till bevisvärde enligt SBU.
PEDro Scale Studiers bevisvärde enligt SBU

8-10
Högt bevisvärde
Tillräckligt stor studie, lämplig studietyp, väl genomförd och analyserad. Kan vara en stor,
randomiserad kontrollerad studie (RCT) när det gäller utvärdering av en behandlingsform. 
För övriga områden: Uppfyller väl på förhand uppställda kriterier.

4-7
Medelhögt bevisvärde
Behandlingseffekter: Kan vara stora studier med kontroller från andra geografiska områden,
matchade grupper eller liknande. För övriga områden: Uppfyller delvis på förhand uppställda 
kriterier.

0-3
Lågt bevisvärde
Skall ej ligga som enda grund för slutsatser, t ex studier med selekterade kontroller 
(retrospektiv jämförelse mellan patientgrupper som fått respektive inte fått en viss 
behandling), stora bortfall eller andra osäkerheter. För övriga områden: Uppfyller dåligt på 
förhand uppställda kriterier.

Not. Från. Juhlin, Smeds-Isaksson, Tano-Nordin [76]
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De studier som behandlade samma typ av intervention jämfördes med varandra vartefter 

interventionens evidensstyrka kunde sammanställas enligt SBU:s gradering (se tabell 3). 

Tabell 3: Gradering av slutsatsernas evidensstyrka

Not. Från SBU [77]

2.2.1 Utvärderingsvariablar

Studierna granskades och sammanställdes i tre olika tabeller utefter typ av intervention. För 

att få ett överskådligt resultat valde författarna att dela in resultatet i underkategorier. Träning 

(se tabell 4) innefattade underkategorierna ”smärta”, ”funktion och symtom” samt ”återgång 

till idrott”. Elterapi (se tabell 5) innefattade underkategorierna ”smärta”, ”funktion och 

symtom” samt ”återgång till idrott/arbetsförmåga”. Underkategorierna ”återgång till idrott”

och ”återgång till idrott/arbetsförmåga” kunde ej evidensgranskas, då studierna inte 

utvärderat signifikans inom dessa resultat. Manuell behandling (se tabell 6) innefattade 

underkategorin ”smärta”. Utöver att granska mellangruppsresultatet för att få fram evidens 

för de olika interventionerna inkluderades även inomgruppsresultatet i de olika studierna som 

granskats för att få med det kliniska syftet för sjukgymnaster.

Evidensstyrka 1 – Starkt vetenskapligt underlag
En slutsats med Evidensstyrka 1 stöds av minst två studier med högt bevisvärde i det samlade vetenskapliga 
underlaget. Om det finns studier som talar emot slutsatsen kan dock evidensstyrkan bli lägre.
Evidensstyrka 2 – Måttligt starkt vetenskapligt underlag
En slutsats med Evidensstyrka 2 stöds av minst en studie med högt bevisvärde och två studier med medelhögt 
bevisvärde i det samlade vetenskapliga underlaget. Om det finns studier msom talar emot slutsatsen kan dock 
evidensstyrkan bli lägre.
Evidensstyrka 3 – Begränsat vetenskapligt underlag
En slutsats med Evidensstyrka 3 stöds av minst två studier med medelhögt bevisvärde i det samlade 
vetenskapliga underlaget. Om det finns studier som talar emot slutsatsen kan dockevidensstyrkan bli lägre
Otillräckligt vetenskapligt underlag
När det saknas studier som uppfyller kraven på bevisvärde, anges det vetenskapliga underlaget som otillräckligt 
för att dra slutsatser.
Motsägande vetenskapligt underlag
När det finns olika studier som har samma bevisvärde men vilkas resultat går isär, anges det vetenskapliga 
underlaget som motsägande och inga slutsatser kan dras.
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3 Resultat        

3.1 Träning

Under kategorin träning föll 10 artiklar in. Dessa presenteras i tabell 4. Förkortningar förklaras i bilaga 1. 

VAS utfördes under belastning av patellarsenan om inte annat står. Excentrisk träning (squats) utfördes enbent om inte annat nämns.

Tabell 4. Sammanställning av artiklar som berör träning.

Författare Design FP Interventioner Uppföljning Utvärdering Resultat Pedro
/SBUGrupp 1 Grupp 2 Grupp 3

Cannell, 
Taunton, 
Clement, Smith 
& Khan (2001) 
[78]

Randomiser
ad pilot 
studie.

19 personer
(13 män, 6 
kvinnor)

N = 10
Drop squats, 3 x 20, 5 
dagar/v i 12 v, med 
fokus på excentriska 
fasen.
Is, NSAID och 
rekommenderad vila 
de första 2 veckorna.
När fp var smärtfri 
påbörjades successivt 
ökande löpträning.

N = 9
Leg extension och leg 
curl, 3 x 10 per ben och 
övning, 5 dagar/v i 12 v,
med fokus på 
koncentriska fasen. Is, 
NSAID och 
rekommenderad vila de 
första 2 veckorna.
När fp var smärtfri 
påbörjades successivt 
ökande löpträning. 

Efter avslutad 
behandling.

Smärta

 VAS

Muskelstyrka

 Cybex II
Isokinetic 
dynamo-
meter

Återgång till 
idrott

 Ingen skillnad mellan 
grupperna vad gäller 
smärtreduktion. Signifikant 
minskad smärta efter avslutad 
behandling inom båda 
grupperna.

 Ingen skillnad mellan 
grupperna vad gäller 
muskelstyrka. Signifikant 
ökning av styrka i hamstrings 
i båda grupperna, dock ingen 
signifikant ökning av q-ceps 
styrka i någon av grupperna 
vid avslutad behandling.

9 av 10 fp i grupp 1, och 6 av 9 
i grupp 2 hade återgått till sin 
idrott vid avslutad behandling.

7/10
Medel
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Författare Design FP Interventioner Uppföljning Utvärdering Resultat Pedro
/SBUGrupp 1 Grupp 2 Grupp 3

Jonsson & 
Alfredson 
(2005) [79]

Prospektiv 
randomisera
d studie

15 personer, 
19 senor (13 
män, 2 
kvinnor)

N = 10
Excentrisk decline 
(25˚) squat.
3 x 15, 2 ggr per dag, 
7 dagar/v i 12 v. 
Träningen skulle vara 
smärtsam.

N = 9 
Koncentrisk decline 
(25˚) squat.
3 x 15, 2 ggr per dag, 7 
dagar/v i 12 v. 
Träningen skulle vara 
smärtsam.

Avslutad 
behandling 
och i 
genomsnitt
32,6 mån efter 
behandling.

Smärta

 VAS

Funktion/
symtom

 VISA score

Antal nöjda med 
behandlingen 
samt återgång 
till idrott.

 Signifikant minskad smärta i 
grupp 1 vid avslutad 
behandling jämfört med 
grupp 2. Signifikant 
minskning av smärta i grupp 
1 men inte i grupp 2 vid 
avslutad behandling.

 Signifikant förbättring i 
VISA score i grupp 1 vid 
avslutad behandling jämfört 
med grupp 2. Signifikant 
ökning av VISA score i 
grupp 1 men inte i grupp 2 
vid avslutad behandling.

Grupp 1: 7 fp var nöjda och 
kunde återgå till idrott vid 
avslutad behandling. Vid 
uppföljning var fortfarande 7 fp 
nöjda med behandlingen och 
var aktiva i sin idrott Grupp 2: 7 
fp var missnöjda och kunde inte 
återgå till idrott vid avslutad 
behandling. Alla fp var 
missnöjda med behandlingen 
vid uppföljning och hade 
genomgått op eller fått 
injektioner. 

3/10
Lågt
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Författare Design FP Interventioner Uppföljning Utvärdering Resultat Pedro
/SBUGrupp 1 Grupp 2 Grupp 3

Bahr, Fossan, 
Löken & 
Engebretsen 
(2006) [80]

RCT 35 personer 
(40 senor). 
(31 män, 4 
kvinnor)

N = 20
Excentrisk decline 
squat (25˚), övningen 
skulle vara smärtsam 
(VAS 4-5).
3 x 15, 2 ggr/dag, i 12 
v. Vila 
rekommenderades de 
första 8 v av 
behandling

5 personer som inte 
fick positiva resultat 
efter 12 v ur grupp 1 
fick genomgå op.

N = 20
Öppen tenotomi.
6 v post op samma 
excentriska program 
som grupp 1, dock 
smärtfritt.

3, 6, 12 mån. Smärta

 VAS

Funktionella 
test

 Hopptest

 VISA score

Återgång till 
idrott

 Ingen skillnad i 
smärtreduktion mellan 
grupperna. Signifikant 
minskad smärta efter avslutad 
behandling i båda grupperna. 

 Ingen skillnad i eller mellan 
grupperna på hopp och 
styrka. Båda grupperna hade 
en signifikant förbättring vid 
12 mån uppföljning.

 Ingen skillnad mellan 
grupperna vid 3, 6, 12 mån 
uppföljning. Båda grupperna 
ökade i VISA score, men det 
var ingen signifikant ökning i 
någon av grupperna. 

Efter 12 mån hade 5 fp i grupp 
2 återgått till lika idrottsnivå 
som innan skada utan symtom. 
4 fp hade återgått till lika 
idrottsnivå, men hade moderata 
symtom. I grupp 1 var det 6 fp 
som återgått till lika idrottsnivå 
som innan skada utan symtom. 
5 fp hade återgått till lika 
idrottsnivå, men hade moderata 
symtom. Av de 5 fp som fick op 
var det 1 fp som återgått till lika 
idrottsnivå, men hade moderata 
symtom.

7/10
Medel
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Författare Design FP Interventioner Uppföljning Utvärdering Resultat Pedro
/SBUGrupp 1 Grupp 2 Grupp 3

Young, Cook, 
Purdam, Kiss & 
Alfredson 
(2005) [81]

RCT 17 personer 
(13 män, 4 
kvinnor)

N = 9
Decline (25˚) squat, 
fokus på den 
excentriska fasen, 
övningen skulle vara 
smärtsam.
3 x 15, 2 ggr/dag, 
7dagar/v, i 12 v.

N = 8
Squat på 10 cm hög 
bräda. Övningen skulle 
inte vara smärtsam. 
Excentriska och 
koncentriska fasen 
utfördes med det 
symtomatiska benet. 3 x 
15, 2 ggr/dag, 7dagar/v, 
i 12 v.

. Efter avslutad 
behandling 
och vid 12 
mån

Smärta

 VAS

Funktion/
symtom

 VISA

 Ingen skillnad i 
smärtreduktion mellan 
grupperna vid någon av 
uppföljningarna. Signifikant 
minskning av smärta i båda 
grupperna vid avslutad 
behandling och vid 12 mån 
uppföljning. 

Ingen skillnad i VISA score 
mellan grupperna vid någon 
av uppföljningarna. 
Signifikant ökning av VISA 
score i båda grupperna vid 
avslutad behandling och vid 
12 mån uppföljning.

6/10
Medel

Visnes, 
Hoksrud, Cook 
& Bahr      
(2005) [82]

RCT 29 personer 
(19 män, 10 
kvinnor)

N = 13
Excentrisk decline 
(25˚) squat, 
3 x 15, 2 ggr/dag,
i 12 v. Träningen 
skulle vara smärtsam ( 
VAS 5).
Fortsatt vanlig träning 
och matchspel.
Smärtstillande 
medicin var tillåtet 
(NSAID inkl.).

N = 16
Fortsatt vanlig träning 
och matchspel.
Smärtstillande medicin 
var tillåtet (NSAID 
inkl.).

Vid avslutad 
behandling, 6 
v, samt 6 mån 
efter avslutad 
behandling.

Funktion/
symtom

 VISA  score

 Global knee 
function 
score

Funktionella
test

 Hopptest

 Ingen signifikant skillnad i 
VISA score mellan grupperna 
eller inom grupperna vid 
någon utav uppföljningarna.

 Ingen signifikant skillnad i 
knäfunktion mellan 
grupperna.

 Ingen signifikant skillnad i 
hopptest mellan grupperna 
vid avslutad behandling.  
Liten förbättring i grupp 1 vid 
avslutad behandling.

7/10
Medel
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Författare Design FP Interventioner Uppföljning Utvärdering Resultat Pedro
/SBUGrupp 1 Grupp 2 Grupp 3

Purdam, 
Jonsson, 
Alfredson, 
Lorentzon, 
Cook & Khan 
(2004) [83]

Pilotstudie 17 personer 
(22 senor).
(13 män, 4 
kvinnor)

N =8 fp (12 senor)
Excentrisk decline
(25˚) squat.
3 x 15, 2ggr/dag,
i 12 v. Träningen 
skulle vara smärtsam.
Fp fick ej fortsätta 
sina vanliga 
idrottsaktiviteter 
under de första 8 v av 
behandlingen.

N = 9 fp (10 senor)
Excentrisk standard 
(foot flat) squat.
3 x 15, 2ggr/dag,
i 12 v. Träningen skulle 
vara smärtsam.
Fp fick ej fortsätta sina 
vanliga idrottsaktiviteter 
under de första 8 v av 
behandlingen.

Efter avslutad 
behandling, 
och efter 15 
mån.

Smärta

 VAS

Återgång till 
idrott

 Signifikant minskning av 
smärta i grupp 1 vid avslutad 
behandling. Ingen signifikant 
minskning av smärta i grupp 
2 vid avslutad behandling.

6 fp i grupp 1 hade återgått till 
samma idrottsnivå som innan 
skada vid avslutad behandling. I 
grupp 2 hade 1 fp återgått till 
samma idrottsnivå som innan 
skada vid avslutad behandling. 
Resterande fp i grupp 2 fick op. 
Vid 15 mån var fortfarande 4 fp 
i grupp 1 på samma idrottsnivå 
som innan skada.

3/10
Lågt

Stasinopoulos & 
Stasinopoulos
(2004) [84]

RCT 30 fp 
(18 män, 12 
kvinnor)

N = 10
Excentrisk träning 
(standard ”squats”), 3 
x 15, 3ggr/v, samt 
stretching i 
4 v. Träningen skulle 
vara smärtsam 
(VAS = 3-5).
I övrigt 
rekommenderades 
vila.

N = 10
Ultraljud
3 x 10 min, 3 ggr/v.
I övrigt 
rekommenderades vila.

N = 10
Tvära friktioner 
(Cyriax).
3 x 10 min, 3 ggr/v.
I övrigt 
rekommenderades 
vila.

Vid avslutad 
behandling, 1 
mån, 3 mån 
efter avslutad 
behandling.

Smärta

 Fp fick skatta 
sin smärta: 
”worse, no 
change, 
slightly better, 
much better, 
no pain”. 

 Signifikant minskad smärta i 
grupp 1 jämfört med de andra 
grupperna vid alla 
uppföljningstillfällen.

5/10
Medel
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Författare Design FP Interventioner Uppföljning Utvärdering Resultat Pedro
/SBUGrupp 1 Grupp 2 Grupp 3

Frohm, Saartok, 
Halvorsen & 
Renström 
(2007) [85]

Pilotstudie 20 personer 
(16 män, 4 
kvinnor)

N = 11
Bromsman (tung 
excentrisk träning), 4 
x 4, bålträning (sit-
ups) 3 x 15, 
fotstabilitetsövning 
(enbensstående) 3 x 1 
min/ben, 2 ggr/v, i 12 
v. Is på patellar senan 
i 20 min efter träning. 
Rekommenderad vila 
från övrig träning i 6 
v. Efter 6 v, jogging 
och pylometric 
hoppträning.

N = 9
Decline (25˚) squat. 
3 x 15, bålträning (sit-
ups) 3 x 15, 
fotstabilitetsövning 
(enbensstående) 3 x 1 
min/ben, 2 ggr/v, 
hemträningsprogram 
squat 3 x 15/dag,  i 12 
v. Is på patellar senan i 
20 min efter träning. 
Rekommenderad vila 
från övrig träning i 6 v. 
Efter 6 v, jogging och 
pylometric hoppträning.

Vid avslutad 
behandling

Smärta

 VAS

Funktion/
Symtom

 VISA-P

 Isokinetisk 
styrke test

Funktionella 
test

 Hopp 

 Ingen signifikant skillnad i 
smärta mellan grupperna. 
Båda grupperna visade 
signifikant minskad smärta 
vid avslutad behandling.

 Ingen signifikant skillnad i 
VISA score mellan 
grupperna. Båda grupperna 
visade signifikant ökning i 
VISA score vid avslutad 
behandlingen. 

 Ingen signifikant skillnad i 
styrka mellan grupperna. 
Signifikant ökning i 
extensionsmoment i q-ceps 
vid avslutad behandling i 
båda grupperna.

 Ingen signifikant skillnad i 
hopptest mellan grupperna 
vid avslutad behandling.

6/10
Medel
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Författare Design FP Interventioner Uppföljning Utvärdering Resultat Pedro
/SBUGrupp 1 Grupp 2 Grupp 3

Dumont, 
MacIntyre & 
Harris
(2006) [86]

Single-
subject 
research 

study

4 personer 
(1 man, 3 
kvinnor)

N = 4
Excentriska drop 
squats, 3 x 10, 1 
ggr/dag, 7 dagar/v, i 6 
v. Träningens skulle 
inte vara smärtsam. 
Stretching q-ceps och 
hamstrings.
Is på det skadade knät 
i 15 min efter varje 
träningssession. 

Direkt efter 
avslutad 
behandling, 
samt 5 v efter 
avslutad 
behandling.

Smärta

 DDS vid 
provoka-
tionstest

Knäfunktion

Isometrisk 
styrka (q-ceps 
och hamstrings)

Daglig aktivitet.

3 fp visade en något minskad 
smärtintensitet och minskat 
obehag vid provokationstest vid 
avslutad behandling och vid 
uppföljning.

Vid avslutad behandling visade 
alla 4 fp en något förbättrad 
knäfunktion. Vid uppföljning 
visade 3 fp förbättrad 
knäfunktion.

3 fp ökade q-cepsstyrka, 1 fp 
ökade hamstringsstyrka vid 
avslutad behandling.

1 fp hade ökat sin dagliga 
aktivitet vid avslutad 
behandling. 3 fp visade ingen 
förändring av daglig aktivitet 
vid avslutad behandling.

1/10
Lågt
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Författare Design FP Interventioner Uppföljning Utvärdering Resultat Pedro
/SBU

Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3

Schiavone 
Panni, Tartarone 
& Maffulli 
(2000) [87]

Longi-
tudinell 
studie

42 personer 
(29 män, 13 
kvinnor)

N = 42 fp
Efter 
diagnostiseringen fick 
fp NSAID behandling 
under 1-3 v.
Passiv sjukgymnastik 
(inkl kryoterapi, 
elterapi, magnet-
fältsterapi, ultraljud, 
laserterapi) samt 
rehabiliterings-
program (isometriska 
kontraktioner, stretch 
av hamstring och q-
ceps, stretch av 
adduktor och 
abduktor muskulatur i 
höft, samt excentriska 
övningar för q-ceps), 
interventionen pågick 
i 6 mån.

9 fp som inte fick 
positiva resultat efter 
6 mån i grupp 1 
genomgick op 
(tenotomi).

Direkt efter 
avslutad 
behandling 
samt 9-12 
mån efter op.

Smärta, 
funktion och 
symtom.
(Klassifikation 
av resultat 
indelades i: 
utmärkt, goda, 
måttlig, dålig).

Återgång till 
idrott.

 Grupp 1: 24 fp fick utmärkta 
resultat, 9 fp fick goda 
resultat vid avslutad 
behandling.
Efter op: 5 fp fick utmärkta 
resultat, 4 fp fick goda 
resultat vid avslutad 
behandling.

33 av 42 fp var tillbaka på 
samma idrottsnivå som innan 
skada efter avslutad 
behandling.
Samtliga fp som fick op var 
tillbaka på samma idrottsnivå 
som innan skada efter 9-12 
mån.

2/10
Lågt
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3.1.1 Studieupplägg

I 10 studier fick försökspersonerna i interventionsgruppen träna excentrisk träning (se 

tabell 4). I dessa studier varierade antalet försökspersoner mellan fyra och 42. Träningen 

utfördes mellan två gånger i veckan till två gånger dagligen mellan sex och 26 veckor. 

Träningen utfördes mellan tre till fyra set, fyra till 20 repetitioner och uppföljningstid 

varierade mellan direkt efter avslutad behandling och igenomsnitt 32,6 månader efter 

avslutad behandling [78-87]. I en studie tränade interventionsgruppen tung excentrisk 

träning [85]. I fem studier tränade interventionsgruppen excentriska ”decline squats” [79-

83], i två studier excentriska standard ”squats” [84, 87] och i två studier excentriska ”drop 

squats” [78, 86]. Två kontrollgrupper gjorde excentriska standard ”squats” [81, 83], en 

grupp gjorde ”leg extension/leg curl” [78], en gjorde excentrisk ”decline squats” [85], i en 

studie fick kontrollgruppen operation [80], två hade ingen kontrollgrupp [86, 87], i en 

studie fick kontrollgruppen ingen intervention [82] och i en studie fick kontrollgrupperna 

ultraljud och tvära friktioner [84]. I alla studier där försökspersonerna utfört någon typ av 

excentrisk träning skulle träningen vara smärtsam, mellan 4 till 5 på VAS skala.

3.1.2 Smärta

Nio studier utvärderade smärta (se tabell 4). 

Mellangruppsresultat:

En studie med medelhögt bevisvärde visade signifikant minskad smärta i gruppen som 

tränade excentriska standard ”squats” i jämförelse med ultraljud och tvära friktioner [84]. I 

fyra studier med medelhögt bevisvärde visades ingen signifikant smärtreduktion i 

jämförelse med kontrollgrupp där interventionsgruppen i tre studier tränade excentriska 

”decline squats” [80, 81, 85] och i en studie tränade interventionsgruppen excentriska 

”drop squats” [78]. Kontrollgrupperna utförde standard ”squats” [81], operation [80], 

annan träning [78] respektive tung excentrisk träning [85]. Två studier med lågt bevisvärde 

där interventionsgruppen utfört excentriska ”decline squats”, visade signifikant minskad 

smärta jämfört med kontrollgrupperna som utförde standard ”squats” [83] respektive 

koncentriska ”decline squats” [79] (se tabell 4).
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Inomgruppsresultat:

Fyra studier med medelhögt bevisvärde visade signifikant minskad smärta vid avslutad 

behandling inom interventionsgrupperna som tränade excentriska ”decline squats” [80, 81, 

85] och excentriska ”drop squats”, där även kontrollgruppen som tränade annan träning 

visade signifikant minskad smärta [78]. I en utav studierna visade interventionsgruppen 

fortsatt signifikant smärtreduktion vid 12 månaders uppföljning [81]. Två studier med lågt 

bevisvärde utan kontrollgrupper visade inte någon signifikant smärtreduktion inom 

gruppen där man har tränat ”drop squats” respektive standard ”squats” [86, 87]. Två 

studier med lågt bevisvärde visade signifikant smärtreduktion inom grupperna som utfört 

excentriska ”decline squats” [83] (se tabell 4).

3.1.2.1 Evidens

Mellangrupp: Dessa studier ger sammantaget motsägande vetenskapligt underlag för 

effekterna av träning på smärta vid patellar tendinopati jämfört med kontrollgrupp. 

Inomgrupp: Det finns ett begränsat vetenskapligt underlag, evidensstyrka 3, för att träning 

reducerar smärta vid patellar tendinopati. 

3.1.3 Funktion och symtom

Sju studier utvärderade funktion och symtom (se tabell 4). 

Mellangruppsresultat:

Fyra studier med medelhögt bevisvärde visade ingen signifikant ökning mellan grupperna 

där interventionsgrupperna tränat excentriska ”decline squats” och jämförts med operation 

[80], excentriska standard ”squats” [81], tung excentrisk träning [85] och ingen 

intervention [82]. En studie med lågt bevisvärde visade signifikant skillnad mellan 

interventionsgruppen som utförde excentriska ”decline squats” och jämfört med 

kontrollgruppen som utförde koncentriska ”decline squats” [79] (se tabell 4).
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Inomgruppsresultat:

Två studier med medelhögt bevisvärde visade signifikant förbättring inom både 

interventionsgrupperna och kontrollgrupperna, som tränade excentriska ”decline squats”, 

tung excentrisk träning och excentriska standard ”squats” [81, 85]. En studie med lågt 

bevisvärde visade signifikant skillnad inom gruppen som utförde excentriska ”decline 

squats” [79]. Två studier med lågt bevisvärde visade ingen signifikant ökning inom 

grupperna som tränade excentriska standard ”squats” [86, 87] (se tabell 4). 

3.1.3.1   Evidens

Mellangrupp: Dessa studier ger sammantaget evidensstyrka 3, ett begränsat vetenskapligt 

underlag för att träning inte ger bättre effekt på funktion och symtom vid patellar 

tendinopati jämfört med kontrollgrupp. 

Inomgrupp: Sammantaget ger dessa studier evidensstyrka 3. Det finns ett begränsat 

vetenskapligt underlag för effekterna av träning på funktion och symtom vid patellar 

tendinopati inom interventionsgruppen.

3.1.4 Återgång till idrott

Fem studier utvärderade återgång till idrott (se tabell 4). I en studie med medelhögt 

bevisvärde hade nio av 10 försökspersoner i interventionsgruppen som tränat excentriska 

”drop squats” återgått till idrott vid avslutad behandling [78]. I en studie med medelhögt 

bevisvärde hade 11 av 20 försökspersoner i interventionsgruppen som tränat excentriska 

”decline squats” återgått till idrott vid 12 månaders uppföljning [80]. I två studier med lågt 

bevisvärde där interventionsgrupperna tränat excentriska ”decline squats”, hade sju av 10 

respektive sex av åtta försökspersoner återgått till idrott vid avslutad behandling [79, 83]. I 

en utav studierna var alla fortfarande aktiva vid i genomsnitt 32,6 månaders uppföljning 

[79], medans det i den andra studien var fyra av åtta försökspersoner fortfarande aktiva vid 

15 månaders uppföljning [83]. I en studie med lågt bevisvärde där interventionsgruppen 

tränat excentriska standard ”squats” hade 33 av 42 försökspersoner återgått till idrott vid 

avslutad behandling [87]. 
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3.2 Elterapi

Under kategorin elterapi föll 7 artiklar in. Dessa presenteras i tabell 5. Förkortningar förklaras i bilaga 1. 

Excentrisk träning (squats) utfördes enbent om inte annat nämns. VAS utfördes under belastning av patellarsenan om inte annat står.

Tabell 5. Sammanställning av artiklar som berör elterapi.

Författare Design FP Interventioner Uppföljning Utvärdering Resultat Pedro
/SBUGrupp 1 Grupp 2 Grupp 3

Giombini, Di 
Cesare, 
Casciello, 
Sorrenti, 
Dragoni & 
Gabriele (2002) 
[88]

RCT 44 fp (33 män, 
11 kvinnor)

N = 22
Hyperthermia at 434 
MHz.
3 behandlingar/v, 
4 v. Totalt 12 
behandlingar.
30 min per 
behandling.

N =22
Ultraljud.
3 behandlingar/v, 
4 v. Totalt 12 
behandlingar.
15 min per behandling.

Efter avslutad 
behandling, 
samt efter 1 
mån.

Smärta

 VAS

Återgång till 
idrott

 Signifikant smärtreduktion i 
grupp 1 vid avslutad 
behandling jämfört med 
grupp 2. Båda grupperna 
visade signifikant skillnad i 
minskad smärta efter avslutad 
behandling. 

77 % i grupp 1 kunde återgå till 
samma idrottsnivå som innan 
skada. I grupp 2 kunde 33 % 
återgå till samma idrottsnivå 
som innan skada.

4/10
Medel

Stasinopoulos & 
Stasinopoulos
(2004) [84]

RCT 30 fp 
(18 män, 12 
kvinnor)

N = 10
Excentrisk träning 
(squats), 3 x 15, 
3ggr/v, samt 
stretching i 
4 v. Träningen skulle 
vara smärtsam 
(VAS = 3-5).
I övrigt 
rekommenderades 
vila.

N = 10
Ultraljud
1 x 10 min, 3 ggr/v i 4 
v.
I övrigt 
rekommenderades vila.

N = 10
Tvära friktioner 
(Cyriax).
1 x 10 min, 3 ggr/v i 
4 v.
I övrigt 
rekommenderades 
vila.

Vid avslutad 
behandling, 1 
mån, 3 mån 
efter avslutad 
behandling.

Smärta

 Fp fick skatta 
sin smärta: 
”worse, no 
change, 
slightly better, 
much better, 
no pain”. 

 Signifikant minskad smärta i 
grupp 1 jämfört med de andra 
grupperna vid alla 
uppföljningstillfällen.

5/10
Medel
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Författare Design FP Interventioner Uppföljning Utvärdering Resultat Pedro
/SBUGrupp 1 Grupp 2 Grupp 3

Warden, 
Metcalf , Kiss, 
Cook, Purdam, 
Bennell & 
Crossley (2008) 
[89]

RCT 37 personer
(30 män, 7 
kvinnor)

N = 17
Aktiv low intensity 
pulsed ultrasound
20 min/dag, 7 dagar/v, 
i 12 v.
Excentriskt 
träningsprogram 
(enbenssquat på 
25˚decline board) 3 x 
15/dag, 7 dagar/v, i 12 
v. Träningen skulle 
vara smärtsam.

N = 20
Inaktiv low intensity 
pulsed ultrasound 
(placebo)
20 min/dag, 7 dagar/v, 
i 12 v.
Excentriskt 
träningsprogram 
(enbenssquat på 25˚ 
decline board) 3 x 
15/dag, 7 dagar/v, i 12 
v. Träningen skulle vara 
smärtsam.

Efter avslutad 
behandling

Smärta

 VAS – U 
(usual)

 VAS – W 
(worst)

Funktion/
Symtom

 VISA

 Ingen skillnad i VAS-U 
mellan grupperna, men båda 
grupperna hade signifikant
smärtreduktion efter avslutad 
behandling.

 Ingen skillnad i VAS-W 
mellan grupperna, men båda 
grupperna hade signifikant 
smärtreduktion efter avslutad 
behandling.

 Ingen signifikant skillnad i 
VISA score mellan 
grupperna. Båda grupperna 
ökade signifikant i VISA 
score. 

9/10
Högt

Vulpiani, 
Vetrano, 
Savoia, Di 
Pnagrazio, 
Trischitta & 
Ferretti (2007) 
[90]

Long-term 
follow-up 
observ-
ational 
study

73 personer 
(83 senor), 
(54 män, 19 
kvinnor).
13 fp var 
professionella 
idrottare, 41 
var idrotts-
amatörer och 
19 idrottade 
sporadiskt 
(men minst 1 
ggr/v)

N = 73 fp 
(83 senor).
Shockwave terapi. 4 
behandlingar. Varje 
behandling bestod av 
1500 – 2500 impulser. 
Efter behandlingen 
fick inte fp utföra 
idrottsaktiviteter och 
ta medicin på 3 v.

1 mån, 6-12 
mån, 13-24 
mån och över 
24 mån efter 
sista 
behandling.

Smärta

 VAS

Antalet nöjda 
med 
behandlingen 
(%)

Återgång till 
idrott

 Signifikant minskning av 
smärta vid 1 mån uppföljning. 
Fortsatt minskning av smärta 
vid 24 mån uppföljning.

43,4% var nöjda med 
behandlingen vid 1 mån 
uppföljning, 63,9% vid 6-12 
mån uppföljning, 68,8% var 
nöjda vid 13-24 mån 
uppföljning, 79,7% var nöjda 
vid över 24 mån uppföljning.

Alla fp kom tillbaka till idrott 
mellan 30-45 dagar efter 
avslutad behandling.

1/10
Lågt
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Författare Design FP Interventioner Uppföljning Utvärdering Resultat Pedro
/SBUGrupp 1 Grupp 2 Grupp 3

Wang, Ko, 
Chan, Weng & 
Hsu (2007) [91]

RCT 50 personer 
(54 senor)

N = 27 fp (30 senor) 
varav 15 idrottsaktiva 
på hög nivå. 
Shockwave, 1 
behandling (1500 
impulser). Is och 
smärtstillande medel 
efter behandling. Lätt 
aktivitet tilläts efter 
behandling, hårdare 
aktivitet tilläts 4 – 6 v 
efter behandling. 3 fp 
(4 senor) fick en 
andra behandling 
eftersom de inte fått 
adekvat 
symtomlindring efter 
första behandlingen.

23 fp (24 senor) varav 
14 idrottsaktiva på hög 
nivå. Konservativ 
behandling (NSAID, 
traditionell 
sjukgymnastik, knee 
strap, förändring av 
aktivitetsnivå).

Efter avslutad 
behandling.

Smärta

 VAS

Funktion/
symtom

 VISA score

ROM

Återgång till 
idrott

 Signifikant smärtreduktion i 
grupp 1 vid avslutad 
behandling jämfört med 
grupp 2. Signifikant minskad 
smärta i grupp 1, men inte i 
grupp 2 vid avslutad 
behandling. 

 Signifikant skillnad i VISA 
score mellan grupperna till 
fördel för grupp 1. Signifikant 
ökad VISA score i grupp 1, 
men inte i grupp 2 vid 
avslutad behandling. 

Signifikant skillnad i ROM 
mellan grupperna till fördel för 
grupp 1. Signifikant ökning av 
ROM i grupp 1, men inte i 
grupp 2 vid avslutad 
behandling. 

Grupp 1: Efter behandling 
kunde 10 av 15 idrottsaktiva på 
hög nivå återgå till samma 
idrottsnivå som innan 
behandling.
Grupp 2: efter behandling 
kunde 14 av 14 idrottsaktiva på 
hög nivå återgå till lägre 
idrottsnivå, ingen kunde återgå 
till samma nivå som innan 
behandling.

5/10
Medel
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Författare Design FP Interventioner Uppföljning Utvärdering Resultat Pedro
/SBUGrupp 1 Grupp 2 Grupp 3

Peers, Lysens, 
Brys & 
Bellemans 
(2003) [92]

Cross-
sectional 
outcome 
analysis

27 personer 
(28 senor)

N = 14
Extracorporeal 
shockwave.
3 behandlingar,
1000 impulser/
Behandling.
Återgång till full 
aktivitet var tillåtet så 
fort som smärtan 
tillät.

N = 15
(16 senor)
Op (tenotomi)
Efter op initial 
immobilisering, 
sjukgymnastik (inkl 
övningar)

6 mån och 2 
år efter 
avslutad 
behandling.

Smärta

 VAS

Funktion/
Symtom

 VISA-P

 Arbets-
förmåga

 Roles and 
Maudsley 
classi-fication
(vid långtids-
uppföljning)

 Ingen signifikant skillnad i 
smärtreduktion mellan 
grupperna vid någon utav 
uppföljningarna.

 Ingen signifikant skillnad i 
VISA-P mellan grupperna vid 
någon utav uppföljningarna.

 I grupp 2 kunde fp återgå till 
arbete efter i genomsnitt 6,1 
v. I grupp 1 var det inget 
arbetsbortfall.

 Grupp 1: Vid 
långtidsuppföljning skattade 
5 fp (33%) utmärkt resultat, 5 
fp (33%) skattade goda 
resultat, 2 fp (13%) skattade 
måttligt resultat, 2 fp (13%) 
skattade dåliga resultat. 
Grupp 2: Vid 
långtidsuppföljning skattade 
4 fp (33%) utmärkt resultat, 3 
fp (25%) skattade goda 
resultat, 3 fp (25%) skattade 
måttligt resultat, 2 fp (17%) 
skattade dåliga resultat.

5/10
Medel
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Författare Design FP Interventioner Uppföljning Utvärdering Resultat Pedro
/SBU

Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3

Schiavone 
Panni, Tartarone 
& Maffulli 
(2000) [87]

Longi-
tudinell 
studie

42 personer 
(29 män, 13
kvinnor)

N = 42 fp
Efter 
diagnostiseringen fick 
fp NSAID behandling 
under 1-3 v.
Passiv sjukgymnastik 
(inkl kryoterapi, 
elterapi, magnet-
fältsterapi, ultraljud, 
laserterapi) samt 
rehabiliterings-
program (isometriska 
kontraktioner, stretch 
av hamstring och q-
ceps, stretch av 
adduktor och 
abduktor muskulatur i 
höft, samt excentriska 
övningar för q-ceps), 
interventionen pågick 
i 6 mån.

9 fp som inte fick 
positiva resultat efter 
6 mån i grupp 1 
genomgick op 
(tenotomi).

Direkt efter 
avslutad 
behandling 
samt 9-12 
mån efter op.

Smärta, 
funktion och 
symtom.
(Klassifikation 
av resultat 
indelades i: 
utmärkt, goda, 
måttlig, dålig).

Återgång till 
idrott.

 Grupp 1: 24 fp fick utmärkta 
resultat, 9 fp fick goda 
resultat vid avslutad 
behandling.
Efter op: 5 fp fick utmärkta 
resultat, 4 fp fick goda 
resultat vid avslutad 
behandling.

33 av 42 fp var tillbaka på 
samma idrottsnivå som innan 
skada efter avslutad 
behandling.
Samtliga fp som fick op var 
tillbaka på samma idrottsnivå 
som innan skada efter 9-12 
mån.

2/10
Lågt
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3.2.1 Studieupplägg

Sju studier använde sig utav elterapi (se tabell 5). Antalet försökspersoner i dessa studier 

varierade mellan 27 och 73 personer, behandlingstiden varierade mellan en gång i veckan 

till en gång dagligen och behandlingstillfällen varierade mellan en gång och 84 gånger.  

Uppföljningstid varierade mellan direkt efter avslutad behandling och 24 månader efter 

avslutad behandling. [84, 87-92]. I tre studier gavs försökspersonerna shockwaveterapi 

[90-92], i två gavs ultraljud [84, 89] och i en studie gavs hyperthermia [88]. Två studier 

hade ingen kontrollgrupp [87, 90], i resterande studier fick kontrollgruppen excentrisk 

träning och tvära friktioner [84], ultraljud [88], traditionell sjukgymnastik [91], inaktivt 

ultraljud [89] och operation [92].

3.2.2 Smärta

Mellangruppsresultat:

Två studier, en med högt bevisvärde som jämförde aktivt ultraljud med inaktivt ultraljud 

[89] och en med medelhögt bevisvärde som jämförde shockwave med operation [92] 

visade ingen signifikant skillnad i smärtreduktion mellan grupperna. Två studier med 

medelhögt bevisvärde visade signifikant smärtreduktion till fördel för hyperthermia [88] 

och shockwave [91] jämfört med ultraljud [88] och traditionell sjukgymnastik [91], medan 

en studie med medelhögt bevisvärde visade att ultraljud gav signifikant sämre 

smärtreduktion i jämförelse med excentrisk träning [84] (se tabell 5).

Inomgruppsresultat:

Två studier, en med högt bevisvärde där interventionsgruppen fick aktivt ultraljud och en 

med medelhögt bevisvärde där interventionsgruppen fick hyperthermia, visade signifikant 

smärtreduktion inom både interventions- och kontrollgrupperna [88, 89]. Två studier, en 

studie med medelhögt och en med lågt bevisvärde visade signifikant smärtreduktion inom 

grupperna som fick shockwave [90, 91]. En studie med lågt bevisvärde använde sig utav 

ultraljud och laserterapi, där ingen signifikant smärtreduktion inom gruppen kunde påvisas 

[87] (se tabell 5). 
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3.2.2.1 Evidens

Mellangrupp: Sammantaget ger dessa studier motsägande vetenskapligt underlag för 

elterapi jämfört med kontrollgrupp för effekterna på smärta vid patellar tendinopati. 

Däremot om enbart ultraljud granskas får de sammantagna studierna evidensstyrka 2, det 

vill säga måttligt starkt vetenskapligt underlag för att ultraljud inte har någon effekt på

smärta vid patellar tendinopati jämfört med kontrollgrupp.

Inomgrupp: Dessa studier ger sammantaget evidensstyrka 2, måttligt starkt vetenskapligt 

underlag för minskad smärta av elterapi vid patellar tendinopati. 

3.2.3 Funktion och symtom

Fyra studier utvärderade funktion och symtom (se tabell 5). 

Mellangruppsresultat:

En studie med högt bevisvärde som använde sig utav ultraljud visade ingen signifikant 

skillnad jämfört med placebo [89]. Två studier som använde sig utav shockwave hade 

medelhögt bevisvärde, varav en inte visade någon signifikant skillnad jämfört med 

operation [92] och en visade signifikant skillnad jämfört med traditionell sjukgymnastik 

[91] (se tabell 5). 

Inomgruppsresultat:

Två studier, en med högt bevisvärde som utvärderade aktivt- och inaktivt ultraljud [89] och 

en med medelhögt bevisvärde som utvärderade shockwave [91] visade signifikanta 

förbättringar inom grupperna. Ingen signifikant skillnad inom gruppen kunde påvisas i en 

studie med lågt bevisvärde där man använde sig utav ultraljud och laserterapi [87] (se 

tabell 5).

3.2.3.1 Evidens

Mellangrupp: Dessa studier ger sammantaget motsägande vetenskapligt underlag för att 

elterapi har effekt på funktion och symtom jämfört med kontrollgrupp.
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Inomgrupp: Sammantaget ger dessa studier evidensstyrka 3, begränsat vetenskapligt 

underlag, att elterapi har effekt på funktion och symtom. 

3.2.4 Återgång till idrott/arbetsförmåga

Fem studier utvärderade återgång till idrott/arbetsförmåga. I en studie med medelhögt 

bevisvärde där interventionsgruppen fått shockwave kunde 10 av 15 idrottsaktiva på hög 

nivå återgå till samma idrottsnivå efter behandling som innan behandling [91]. I en studie 

med medelhögt bevisvärde var det inget arbetsbortfall i interventionsgruppen som fått 

shockwave, men i kontrollgruppen som genomgick operation återgick försökspersonerna 

till arbete efter i genomsnitt 6 veckor [92].  I en studie med medelhögt bevisvärde hade 77 

% i gruppen som fått hyperthermia och 33 % i gruppen som fått ultraljud återgått till 

samma idrottsnivå som innan skada vid avslutad behandling [88]. I en studie med lågt 

bevisvärde där interventionsgruppen fått ultraljud och laserterapi, var 33 personer tillbaka 

på samma idrottsnivå som innan skada efter avslutad behandling [87]. Alla i 

interventionsgruppen kom tillbaka till idrott mellan 30 till 45 dagar efter avslutad 

behandling i en studie med lågt bevisvärde där interventionsgruppen fått shockwave [90].
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3.3 Manuell behandling

Under kategorin manuell behandling föll 2 artiklar in. Dessa presenteras i tabell 6. Förkortningar förklaras i bilaga 1. 

Excentrisk träning (squats) utfördes enbent om inte annat nämns. VAS utfördes under belastning av patellarsenan om inte annat står.

Tabell 6. Sammanställning av artiklar som berör manuell behandling.

Författare Design FP Interventioner Uppföljning Utvärdering Resultat Pedro
/SBUGrupp 1 Grupp 2 Grupp 3

Stasinopoulos 
& 
Stasinopoulos
(2004) [84]

RCT 30 fp 
(18 män, 12 
kvinnor)

N = 10
Excentrisk träning 
(squats), 3 x 15, 
3ggr/v, samt 
stretching i 
4 v. Träningen 
skulle vara 
smärtsam 
(VAS = 3-5).
I övrigt 
rekommenderades 
vila.

N = 10
Ultraljud
1 x 10 min, 3 ggr/v i 
4 v.
I övrigt 
rekommenderades 
vila.

N = 10
Tvära friktioner 
(Cyriax).
1 x 10 min, 3 
ggr/v i 4 v.
I övrigt 
rekommenderades 
vila.

Vid avslutad 
behandling, 
1 mån, 3 
mån efter 
avslutad 
behandling.

Smärta

 Fp fick 
skatta sin 
smärta: 
”worse, no 
change, 
slightly 
better, much 
better, no 
pain”. 

 Signifikant minskad 
smärta i grupp 1 jämfört 
med de andra grupperna 
vid alla 
uppföljningstillfällen.

5/10
Medel

Pedrelli, 
Stecco & Day 
(2009) [93]

Pilotstudie 18 personer 
(13 män, 5 
kvinnor)

N = 18
Fascial 
manipulation.
1 behandling, 
5 min.
Fp 
rekommenderades 
vila från aktivitet i 
4 dagar.

Direkt efter 
avslutad 
behandling, 
1 mån efter 
avslutad 
behandling

Smärta

 VAS
 Signifikant minskning av 

smärta direkt efter 
avslutad behandling hos 
alla fp. Vid 1 mån 
uppföljning var 6 fp 
smärtfria, 9 fp hade fått 
smärtreduktion. 3 fp som 
visat smärtreduktion efter 
behandlingen hade vid 1 
mån uppföljning åter igen 
fått en smärtökning, även 
fast smärtan inte var lika 
hög som innan behandling.

2/10
Lågt



3.3.1 Studieupplägg

Två studier använde sig utav manuell behandling (se tabell 6). Antalet försökspersoner var 

18 respektive 30, behandlingstillfällen varierade mellan en och 12 gånger och

uppföljningstid varierade mellan direkt efter avslutad behandling och tre månader efter 

avslutad behandling [84, 93]. I studierna gavs försökspersonerna i interventionsgruppen 

tvära friktioner [84] respektive fascial manipulation [93]. I ena studien jämfördes 

interventionsgruppen med excentrisk träning och ultraljud [84] och den andra studien hade 

ingen kontrollgrupp [93].

3.3.2 Smärta

En studie med medelhögt bevisvärde visade att tvära friktioner och ultraljud gav 

signifikant sämre smärtreduktion jämfört med excentrisk träning [84]. En studie med lågt 

bevisvärde visade signifikant minskad smärta vid avslutad behandling inom gruppen [93] 

(se tabell 6).

3.3.2.1 Evidens

Sammantaget ger dessa studier otillräckligt vetenskapligt underlag för effekterna av 

manuell behandling på smärta, både inom och jämfört med kontrollgrupp.
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3.4 Evidenssammanställning

En sammanställning av evidensstyrkan för de olika underkategorierna redovisas i tabell 7.

Tabell 7: Sammanställning av evidensstyrka.

Intervention:

Effekter på smärta: Effekter på funktion och symtom:

Mellan grupp Inom grupp Mellan grupp Inom grupp

Träning

Motsägande 
vetenskapligt 

underlag

Evidensstyrka 3 –
Träning ger 
signifikant 

smärtreduktion

Evidensstyrka 3 –
Träning är inte

bättre än 
kontrollgrupp.

Evidensstyrka 3 –
Träning ger 
signifikant 
förbättring

Elterapi

Motsägande 
vetenskapligt 

underlag

Evidensstyrka 2 –
Elterapi ger 
signifikant 

smärtreduktion

Motsägande 
vetenskapligt 

underlag

Evidensstyrka 3 –
Elterapi ger 
signifikant 
förbättring

Manuell 

behandling

Otillräckligt 
vetenskapligt 

underlag

Otillräckligt 
vetenskapligt 

underlag
– –
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4 Diskussion

4.1 Metoddiskussion

Syftet med denna litteraturstudie var att kartlägga vilka sjukgymnastiska interventioner 

som fanns dokumenterade i studier om patellar tendinopati. Genom att göra en 

litteraturöversikt med bred analys och sammanställning kan forskningsfronten inom ett 

visst område klarläggas och visa på de områden som inte blivit föremål för forskning [94]. 

En av litteraturstudiens styrkor är att sökningen av litteratur skedde i fyra internationella 

databaser, PubMed, CINAHL, AMED och PEDro, som alla tillhandahåller artiklar som 

berör sjukgymnastik. Vi använde oss utav sökorden patellar, tendinopathy, physiotherapy, 

rehabilitation och treatment för att hitta relevanta studier med olika typer av 

sjukgymnastiska interventioner. Alla relevanta interventionsartiklar inkluderades i studien i 

syfte att finna ett så stort antal artiklar som möjligt inom området. För att kontrollera att vi 

inte missat någon relevant studie gjordes en kontrollsökning på ordet jumper´s knee och 

granskning av referenslistorna i de inkluderade artiklarna. Detta resulterade inte i att några 

nya relevanta artiklar påträffades.

För att öka tillförlitligheten vid kvalitets bedömningen av de inkluderade artiklarna 

granskades de nio redan av PEDro skattade artiklar av författarna enskilt, vilket är en av 

studiens styrkor. När författarnas bedömning skiljde sig så diskuterades de olika kriterierna 

för att öka förståelsen kring varje delmoment och för att finna de kriterier där bedömningen 

gick isär. De sju kvarvarande artiklarna bedömdes sedan separat av varje författare och 

resultatet jämfördes och diskuterades. 

PEDro scale är gjord för att göra en kvalitetsbedömning av RCT studier. Det krävs bl.a. 

randomisering av försökspersoner, blindning av terapeuter, försökspersoner och de som 

utfört mätningarna samt ”intention-to-treat” för att uppnå högt poäng på PEDro scale. 

Andra viktiga aspekter för kvalitén på en studie, så som antal försökspersoner, 

utvärderingsmetoder som använts i studien och interventionsupplägg tar inte PEDro scale 

hänsyn till. Eftersom många av de artiklar som inkluderades i denna litteraturstudie inte var 

RCT studier fick de heller inte högt bevisvärde. För att få högre evidens krävs fler 

högkvalitativa studier inom området. Mellangruppsresultatet i en RCT studie väger tyngre 

än inomgruppsresultatet, eftersom man i inomgruppsresultatet inte alltid lyckas kontrollera 

påverkande faktorer, som t.ex. placebo [94]. Ur ett sjukgymnastiskt perspektiv, där målet 
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är att minska patienternas smärta och förbättra deras funktion, kan dock 

inomgruppsresultat vara något att ta hänsyn till, varför vi valde att också titta på 

inomgruppsresultat i de inkluderade studierna.

PEDro skattningen överfördes vidare till SBU:s bevisvärde och därefter till SBU:s 

evidensstyrka enligt Juhlin [76]. Detta för att kunna fastställa evidensstyrkan på de olika 

interventionerna. Vi använde oss utav SBU:s evidensmall. SBU kommer inom kort att 

använda sig utav en ny evidensmall (GRADE), men eftersom den nya mallen ännu inte är 

utvärderad valde vi att använda oss utav den redan vedertagna metoden. Den nya 

evidensmallen skulle troligen inte ha gett annan evidens än vad som framkommit i denna 

litteraturstudie, på grund av att vår studie endast hade en artikel med högt bevisvärde och i 

GRADE, liksom SBU:s evidensmall, krävs det fler högkvalitativa studier för att nå högre 

evidensgrad [95]. 

Eftersom flera studier rekommenderar excentrisk träning som behandling vid patellar 

tendinopati [37, 39, 96] är det förvånansvärt att det i vårt studerade material inte finns 

studier med högre kvalitet som kan ge starkare evidens för att denna träningsform är bättre 

än annan träning eller annan behandlingsform. 

Ett sätt att påvisa en interventions effekter är att jämföra interventionen med en 

kontrollgrupp som inte får någon behandling. Enligt Vulpiani [90] verkar det vara svårt att 

få en randomiserad kontrollerad placebostudie godkänd av etiska kommittéer om den inte 

inkluderar någon behandling för kontrollgruppen. Detta kan vara en förklaring till att de 

studier som inkluderats i resultatet alla har en kontrollgrupp som getts en intervention. Vårt 

resultat i denna studie visar att det ännu inte finns ett samlat antal studier som undersöker 

en intervention med samma typ av kontrollgrupp. 

Resultatet presenterades i underkategorierna smärta och funktion och symtom för att ge en 

överskådlig blick över vad varje intervention har för effekt. Vi valde även underkategorin 

återgång till idrott/arbete eftersom detta är en viktig aspekt då de som drabbas av denna 

skada är aktiva idrottare och är således en parameter på livskvalité för dessa personer. De 

flesta som drabbas av patellar tendinopati måste sänka sin tränings- och tävlingsnivå 

markant. En del måste till och med avsluta sin idrottskarriär [2, 5, 39]. Tyvärr har dessa 



38

resultat inte mätts med signifikans vilket inte gjort det möjligt att dra slutsatser och göra en 

evidenssammanställning.

4.2 Resultatdiskussion

Effekten på funktion och symtom gav begränsat vetenskapligt underlag för att träning inte 

var bättre än kontrollgrupp. Visnes & Bahr [39] och Peers & Lysens [37] har i sina 

litteraturstudier funnit att träning ger förbättrad funktion och symtom jämfört med 

kontrollgrupp men inget träningsprogram kan rekommenderas framför det andra. I några 

studier i resultatet har både interventions- och kontrollgruppen utfört någon typ av träning 

[78, 81, 85]. Båda grupperna i dessa studier förbättrades signifikant inom gruppen, vilket 

skulle kunna vara en utav förklaringarna till att ingen signifikant förbättring kunnat påvisas 

mellan grupperna vad det gäller smärtreduktion och funktion och symtom. En intressant 

detalj i sammanhanget var att Visnes et al. [82] i sin studie lät deltagarna fortsätta med 

ordinarie träning och matchspel i kombination med excentrisk träning vilket andra 

litteraturstudier avrått från [37, 39, 97-99] eftersom den totala belastningen på 

patellarsenan kan bli för hög och därmed minska effekten av behandlingen [39] och därför 

minska möjlighet att uppvisa statistiska skillnader mellan grupperna. Resultatet vad det 

gäller träningens effekter på smärtreduktion blev motsägande eftersom Stasinopoulos [84] 

visade i sin studie att excentrisk träning gav signifikant minskad smärta i jämförelse med 

ultraljud och tvära friktioner, medan övriga studier inte kunde påvisa någon signifikant 

skillnad mellan interventionsgrupperna som tränade excentrisk träning och 

kontrollgrupperna som tränade annan träning [78, 81, 85], samt opererades [80]. Vid en 

evidensgranskning av excentrisk träning jämfört med annan träning fick vi begränsat 

vetenskapligt underlag att excentrisk träning inte är bättre än annan träning, vilket ligger i 

linje med vad andra litteraturstudier funnit [25, 37, 39, 100].

I en studie jämfördes tung excentrisk träning i en stor maskin som kallas ”Bromsman” med 

”decline squats” där båda visade signifikant minskad smärta och ökning av funktion och 

symtom [85]. ”Decline squats” och Bromsman visade lika goda resultat. ”Decline squats”

kan då anses vara att föredra eftersom övningen kan göras som en hemövning, är enklare 

och antagligen billigare. En studie som jämförde excentrisk träning med operation kom 

fram till att båda behandlingsmetoderna resulterade i signifikant minskad smärta och 

förbättrad funktion men att ingen utav behandlingssätten kunde förespråkas framför det 
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andra [80]. Det går inte att dra några slutsatser av endast en studie men resultatet indikerar 

att träning kanske ska vara det första behandlingsalternativet av de två, eftersom att träning 

är ett billigare och mindre riskfyllt alternativ, något som även andra studier 

rekommenderar [25, 48, 80]. 

Resultat visade begränsat vetenskapligt underlag för att träning ger signifikant minskad 

smärtreduktion och förbättring av funktion och symtom inom gruppen. För att få en 

starkare evidens krävs studier med högre kvalitet. Eftersom alla studier visade att träning 

gav smärtreduktion och förbättrad funktion och symtom kan vi dra slutsatsen att träning 

har effekt vid patellar tendinopati, vilket även stöds av andra litteraturstudier [25, 97-99]. 

Det är möjligt att effekten av excentrisk träning påverkas av var i senan skadan sitter [25, 

79].  Tendinopati lokaliserad i mitten av achillessenan har visat mycket goda resultat [101], 

men vid achillestendinopati i seninfästet har effekten inte varit lika god [25, 102]. Patellar 

tendinopati är ett problem i seninfästet och kan vara en utav förklaringarna till att 

excentrisk träning inte gett lika entydigt positiva resultat som vid tendinopati lokaliserad i 

mitten av achillessenan [79]. En annan möjlig anledning till att excentrisk träning vid 

patellar tendinopati inte visat lika bra resultat som vid achillestendinopati kan vara att 

träningsprogrammets volym vid achillestendinopati är två gånger så hög som de 

träningsprogram som använts vid patellar tendinopati [39].  Flertalet studier som studerat 

träning vid patellar tendinopati har lågt och medelhögt bevisvärde [78-87]. För att 

klarlägga evidensen för träningens effekter på patellar tendinopati, och för att klarlägga 

träningens optimala utformning vad det gäller utförande, intensitet, duration, 

uppföljningstid efterfrågas högkvalitativa studier [25, 39, 85, 100, 103]. 

Motsägande vetenskapligt underlag framkom vid evidensgranskning av elterapi vad det 

gäller effekten på smärta och förbättring av funktion och symtom vid jämförelse med 

kontrollgrupp. Om shockwave granskas som enskild behandling vid patellar tendinopati 

skulle fortfarande motsägande vetenskapligt underlag föreligga vilket inte ligger i linje 

med vad Andres & Murrell [101] säger, som i sin litteraturstudie fann god evidens för 

användandet av shockwave vid rotatorkuff tendinopati. I en studie där man jämfört 

shockwave med operation [92] kunde ingen signifikant skillnad påvisas mellan grupperna, 

vilket indikerar att shockwave skulle kunna vara ett alternativ att prova före operation, i 
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enighet med vad andra litteraturstudier kommit fram till [25, 37, 43]. De bakomliggande 

mekanismerna vid shockwave är inte helt kända och det är en kontroversiell

behandlingsmetod [42, 43, 101]. Om shockwave ska bli en mer accepterad 

behandlingsmetod behövs interventionsstudier av hög kvalitet samt mer kunskap om de 

bakomliggande verkningsmekanismerna, vilket även stöds av andra litteraturstudier [42, 

43, 101]. 

Om enbart ultraljud evidensgranskas så hade måttligt starkt vetenskapligt underlag 

framkommit på att ultraljud inte har någon effekt på smärta vid patellar tendinopati jämfört 

med kontrollgrupp, vilket ligger i linje med vad andra studier funnit som studerat patellar 

tendinopati [89] och tennisarmbåge [104]. Inom gruppen visade evidensgranskningen att 

elterapi får måttligt starkt vetenskapligt underlag vad det gäller smärtreduktion och 

begränsat vetenskapligt underlag på förbättring av funktion och symtom. Det positiva 

resultatet som Warden [89] visade inom grupperna i sin högkvalitativa studie där man 

jämförde aktivt och inaktivt ultraljud kan bero på att både interventions- och 

kontrollgruppen fick träna excentriska ”decline squats”. Detta gör att man kan ifrågasätta 

evidensgraden som elterapi har fått inom grupp, både vad det gäller smärta och funktion 

och symtom.

Stasinopoulos [84] kom i sin studie fram till att tvära friktioner inte hade någon effekt på 

smärta vid patellar tendinopati. Någon övrig litteratur som behandlat detta ämne vid denna 

diagnos kunde inte hittas men en litteraturstudie som tittat på tvära friktioner vid extensor 

carpi radialis tendinopati och löparknä har dragit slutsatsen att det inte har någon effekt på 

smärta och funktion [105]. Pedrelli [93] visade i sin studie att fascial manipulation gav 

goda resultat på smärta vid patellar tendinopati. Författarna kunde inte hitta någon mer 

litteratur inom detta område. Fler studier med högre kvalitet behövs inom området för att 

kunna dra några slutsatser.

Mekanismen bakom smärtan vid patellar tendinopati är i dagsläget inte helt klarlagd [19, 

30, 79, 106]. Den bristfälliga kunskapen om de bakomliggande orsakerna till tendinopatier 

begränsar möjligheten till att utveckla effektiva behandlingsmetoder vid denna skada [39]. 

Författarna tror, i enighet med andra studier, att i takt med att forskningen kring de 
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bakomliggande orsakerna till tendinopatier går framåt så kommer också de 

sjukgymnastiska interventionerna att utvecklas [24, 25, 37, 39].

Vårt resultat visar att träning är en viktig del i rehabiliteringen vid patellar tendinopati för 

smärtreduktion och förbättrad funktion och symtom. Eftersom att träning är ett utav 

sjukgymnastens specialistområde är vår litteraturstudie av betydelse för den

sjukgymnastiska kåren [107]. 

5 Konklusion

Inomgruppsresultatet visade att sjukgymnastiska interventioner, så som träning och 

elterapi, ger smärtreduktion och förbättrad funktion och symtom vid patellar tendinopati. 

Mellangruppresultatet visade att excentrisk träning inte är bättre än annan träning. Elterapi 

visades i mellangruppsresultatet ha motsägande vetenskapligt underlag gällande effekter på 

smärta och funktion och symtom. Ultraljud har inte visats ha någon effekt varken på 

smärta eller funktion och symtom. Fler högkvalitativa studier efterlyses för att styrka 

träningens effekter vid patellar tendinopati, samt träningens utförande, belastning, 

intensitet och duration.
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7 Bilaga 1

Ordlista förkortningar

q-ceps = quadriceps

v = veckor

ggr = gånger

fp = försökspersoner

op = operation

ROM = Range Of Motion

Min = minuter

Mån = månad

Inkl = inklusive

RCT = Randomized controlled Trial

N = Antal

T.ex. = Till exempel
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8 Bilaga 2

1. eligibility criteria were specified.
no/yes

[Explanation] This criterion influences external validity, but not the internal or statistical validity of the trial. 
It has been included in the PEDro scale so that all items of the Delphi scale are represented on the PEDro 
scale. This item is not used to calculate the PEDro score. 

2. subjects were randomly allocated to groups (in a crossover study, subjects were randomly 
allocated an order in which treatments were received).

no/yes

[Explanation] Random allocation ensures that (within the constraints provided by chance) treatment and 
control groups are comparable.

3. allocation was concealed.
no/yes

[Explanation] "Concealment" refers to whether the person who determined if subjects were eligible for 
inclusion in the trial was aware, at the time he or she made this decision, which group the next subject would 
be allocated to. Potentially, if allocation is not concealed, the decision about whether or not to include a 
person in a trial could be influenced by knowledge of whether the subject was to receive treatment or not. 
This could produce systematic biases in otherwise random allocation. There is empirical evidence that 
concealment predicts effect size (concealment is associated with a finding of more modest treatment effects; 
see Schulz et al. (1995), JAMA 273(5): 408-412)

4. the groups were similar at baseline regarding the most important prognostic indicators.
no/yes

[Explanation] This criterion may provide an indication of potential bias arising by chance with random 
allocation. Gross discrepancies between groups may be indicative of inadequate randomisation procedures.

5. there was blinding of all subjects.
no/yes

[Explanation] Blinding of subjects involves ensuring that subjects were unable to discriminate whether they 
had or had not received the treatment. When subjects have been blinded, the reader can be satisfied that the 
apparent effect (or lack of effect) of treatment was not due to placebo effects or Hawthorne effects (an 
experimental artifact in which subjects responses are distorted by how they expect the experimenters want 
them to respond).

6. there was blinding of all therapists who administered the therapy.
no/yes

[Explanation] Blinding of therapists involves ensuring that therapists were unable to discriminate whether 
individual subjects had or had not received the treatment. When therapists have been blinded, the reader can 
be satisfied that the apparent effect (or lack of effect) of treatment was not due to the therapists' enthusiasm 
or lack of enthusiasm for the treatment or control conditions.

7. there was blinding of all assessors who measured at least one key outcome.
no/yes

[Explanation] Blinding of assessors involves ensuring that assessors were unable to discriminate whether 
individual subjects had or had not received the treatment. When assessors have been blinded, the reader can 
be satisfied that the apparent effect (or lack of effect) of treatment was not due to the assessors' biases 
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impinging on their measures of outcomes.

8. measures of at least one key outcome were obtained from more than 85% of the subjects 
initially allocated to groups.

no/yes

[Explanation] It is important that measurement of outcome are made on all subjects who are randomised to 
groups. Subjects who are not followed up may differ systematically from those who are, and this potentially 
introduces bias. The magnitude of the potential bias increases with the proportion of subjects not followed 
up.

9. all subjects for whom outcome measures were available received the treatment or control 
condition as allocated or, where this was not the case, data for at least one key outcome was 
analysed by "intention to treat". no/yes

[Explanation] Almost inevitably there are protocol violations in clinical trials. Protocol violations may 
involve subjects not receiving treatment as planned, or receiving treatment when they should not have. 
Analysis of data according to how subjects were treated (instead of according to how subjects should have 
been treated) may produce biases. It is probably important that, when the data are analysed, analysis is done 
as if each subject received the treatment or control condition as planned. This is usually referred to as 
"analysis by intention to treat". For a recent discussion of analysis by intention to treat see Hollis S, 
Campbell F (1999) BMJ 319: 670-4.

10. the results of between-group statistical comparisons are reported for at least one key outcome.

no/yes

[Explanation] In clinical trials, statistical tests are performed to determine if the difference between groups is 
greater than can plausibly be attributed to chance.

11. the study provides both point measures and measures of variability for at least one key 
outcome.

no/yes

[Explanation] Clinical trials potentially provide relatively unbiased estimates of the size of treatment effects. 
The best estimate (point estimate) of the treatment effect is the difference between (or ratio of) the outcomes 
of treatment and control groups. A measure of the degree of uncertainty associated with this estimate can 
only be calculated if the study provides measures of variability.


