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Abstrakt 

Lateral epikondylalgi är ett av de vanligaste besvären i det muskuloskeletala systemet med en 

prevalens på 1–3 % och en incidens på 0,4 % per år av den generella populationen. Trots att 

man har känt till lateral epikondylalgi i över 100 år råder det fortfarande oklarhet över 

patofysiologin och etologin. I litteraturen finns ett 40-tal interventioner beskrivna vid lateral 

epikondylalgi. Syfte: Syftet med studien var att sammanställa evidensen för konservativa 

interventioner vid lateral epikondylalgi. Metod: En litteratursökning gjordes i databaserna 

AMED, CINAHL, PubMed och Scopus under oktober 2011, vilket resulterade i 34 

inkluderade RCT-studier. Artiklarna kvalitetsgranskades enligt PEDro scale och omsattes till 

ett bevisvärde, varefter artiklarnas bevisvärde sammanställdes till en evidensstyrka enligt 

SBU. Resultat: Vid akut smärta vid lateral epikondylalgi konkluderades ett begränsat 

underlag för att självskattad hälsa inte ökar vid användning av ortos. Vid subakut smärta 

konstaterades ett måttligt starkt underlag för att smärtan minskar vid användning av 

armbågsmobilisering, samt ett begränsat underlag för att smärtan minskar vid användning av 

cervikal manipulering eller ortos. Vid långvarig smärta konstaterades ett begränsat underlag 

för att smärta minskar vid användningen av laserterapi. Oberoende av smärtstadium 

konkluderades ett måttligt starkt underlag för positiv effekt av armbågsmobilisering och ett 

begränsat underlag för positiv effekt av laserterapi, fysisk träning och cervikal manipulering, 

samt ett begränsat underlag för ingen effekt av ortos och TENS. Konklusion: Studierna 

innehåller kombinerade interventioner, vilket sammantaget ger en otillräcklig evidensbild. 

Starkast klinisk evidens framkom dock för armbågsmobilisering, som fick ett måttligt starkt 

underlag för att smärta minskar.  

 

Nyckelord: evidens, intervention, lateral epikondylalgi, smärta  

 

  



Abstract 

Lateral epicondylalgia is one of the most common conditions in the musculoskeletal system 

and has a prevalence of 1–3 % and an annual incidence of 0,4 % of the general population. 

Cases of lateral epicondylalgia have been documented for more than a century and yet there is 

still a lack of comprehensive research regarding the pathophysiology and etiology. In the 

literature there are over fourty interventions described for lateral epicondylalgia. Aim: The 

purpose of this study was to compile the evidence for the conservative interventions of lateral 

epicondylalgia. Method: The authors conducted a literature search in the databases AMED, 

CINAHL, PubMed and Scopus in October 2011, resulting in thirty-four included RCTs. 

Articles were reviewed according to the PEDro quality scale and were transferred to a 

probative, then compiled to a value of evidence-strength according to the SBU. Results: The 

authors concluded a limited scientific basis for that self-rated health did not increase in use of 

orthotics in acute pain of lateral epicondylalgia. For intervention of subacute pain, the authors 

found a moderately strong scientific basis that pain decreases in use of elbow mobilization 

and a limited scientific basis was found that pain decreases in use of cervical manipulation 

and orthotics. In case of long-lasting pain a limited scientific basis was found that pain 

decreases in use of laser therapy. Regardless of pain stage, it was concluded a moderately 

strong scientific basis for positive effect in use of elbow mobilization and a limited scientific 

basis for positive effect of laser therapy, physical exercise and cervical manipulation. It was 

also concluded a limited scientific basis for no effect of orthotics and TENS, regardless of 

pain stage. Conclusion: The studies combined several interventions, which provided an 

inadequate evidence-image. However, strongest clinical evidence was concluded for use of 

elbow mobilization, which showed a moderately strong scientific basis that pain decreases. 
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Introduktion 

Lateral epikondylalgi är idag ett allmänt känt medicinskt tillstånd och en utmaning att behandla 

(Sölveborn, 1999). Det är ett av de vanligaste besvären i det muskuloskeletala systemet 

(Sölveborn, 1999) med en prevalens på 1–3 % och en incidens på 0,4 % per år av den generella 

populationen (Shiri & Vikkari-Juntura, 2011). Tillståndet är vanligt inom idrotten, men 

förekommer även i andra sammanhang (Bahr, Mæhlum & Bolic, 2004), till exempel hos personer 

som har en hög grad av greppaktivitet (Söderberg, Grooten, & Ang, 2011) eller repetitivt arbete 

(Johnson, Cadwallader, Scheffel & Epperly, 2007). Det genomsnittliga sjukdomstillståndet varar 

mellan sex till 24 månader där de flesta blir symtomfria inom ett år (Smidt et al., 2002). 

 

Lateral epikondylalgi benämns ofta i litteraturen som tennisarmbåge (Sölveborn, 1999) och är ett 

smärttillstånd vid muskelfästena kring armbågens laterala epikondyl (Holmström, Moritz & 

Lyons, 2007). En vanlig uppfattning och som ofta beskrivs i litteraturen är att tillståndet orsakas 

av en kraftig belastning eller överbelastning genom upprepade, monotona rörelser med böjd 

armbåge (Grefberg & Johansson, 2009; Hume, Reid & Edwards, 2006; Walz, Newman, Konin & 

Ross, 2010). Enligt Sölveborn (2007) är det däremot ofta (upp emot ⅓ av fallen) som man inte 

har kunnat utläsa något överansträngningsmoment som utlösande faktor till besvären. I 

litteraturen är lateral epikondylalgi ett omdiskuterat ämne och trots att man har känt till begreppet 

i över 100 år finns ännu ingen klar konsensus vad gäller patofysiologi, etologi och 

interventionsval (Skorupska & Samborski, 2011; Sölveborn, 1999). Det finns ett flertal begrepp 

som vanligen omnämns i litteraturen och som syftar till samma tillstånd, men utifrån olika 

förklaringsmodeller. Några av dessa begrepp är: tennisarmbåge, tendinit, tendinos, tendinopati, 

lateral epikondylit och lateral epikondylalgi (Stasinopoulos & Johnson, 2006). Begreppet 

tennisarmbåge och lateral epikondylit används av många terapeuter (Stasinopoulos & Johnson, 

2006). Tennisarmbåge kan vara en missvisande term eftersom tillståndet inte enbart orsakas av 

tennis. Lateral epikondylit kan också vara något missvisade då det syftar till en 

inflammationspatologi (Stasinopoulos & Johnson, 2006). Flera studier visar att det inte 

förekommer något inflammationsinslag förutom den allra första tiden upptill någon vecka (Hume 

et al., 2006; Kraushaar & Nirschl, 1999; Sölveborn, 1999; Sölveborn, 2007; Waugh, 2005). Flera 

författare anser att tillståndet bör föreskrivas tendinos, som står för onormala förändringar av 
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senan (Herd & Meserve, 2008; Khan, Cook, Taunton & Bonar, 2000; Kraushaar & Nirschl, 1999; 

Stasinopoulos & Johnson, 2006). Tendinos bör även användas eftersom man kunnat se en ökning 

av aktiva fibroblastceller (bindvävscell) och vaskulär hyperplasia (vävnadsökning) med en 

avsaknad av inflammatoriska celler. Denna ökning av fibroblastceller kan vara ett tecken på 

kroppens försök att reparera senvävnaden som blivit degenererad (Khan et al., 2000; Kraushaar & 

Nirschl, 1999; Waugh, 2005). Det har nyligen rekommenderats att begreppet lateral epikondylit 

bör ersättas med lateral epikondylalgi som anses vara bättre beskrivande och en mer allmän term 

(Bishai & Plancher, 2006; Herd & Meserve, 2008; Waugh, 2005). Det finns således en uppsjö av 

begrepp som används och det råder en oklarhet om vilket som är den mest lämpade termen. I den 

här litteraturstudien kommer det orsaksneutrala begreppet lateral epikondylalgi att användas 

(Bahr et al., 2004).  

 

Det är viktigt med rätt diagnostik vid lateral epikondylalgi då prognosen är bättre hos personer 

med en akut smärta med en klar orsak och en tidig insatt behandling (Grefberg & Johansson, 

2009). Akut smärta avser oftast en kortare tid upptill en månad (Grefberg & Johansson, 2009; 

MSD, 2011; Nha Hong, Durand & Loisel, 2004) där kroppen vanligen reagerar med en 

inflammatorisk reaktion för att läka skadan (Grefberg & Johansson, 2009). Smärtan kan senare 

övergå till ett subakut tillstånd som kan pågå en till tre månader, (MSD, 2011; Nha Hong et al., 

2004; Pengel et al., 2007). Om smärtan pågått i minst tre månader talar man om att tillståndet 

blivit långvarigt (Khadilkar et al., 2005; MSD, 2011; Pengel et al., 2007), som också benämns 

kroniskt (Molin, Norrbrink, Lundeberg, Lund & Lundeberg, 2010; Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU], 2006), engelskans “chronic”. Kronisk anses dock vara en tabu 

term eftersom den ger en mer uppgiven syn på prognosen (SBU, 2006). Försent påbörjad fysisk 

träning och felaktig behandling kan medföra att tillståndet lateral epikondylalgi blir långvarigt 

(Bahr et al., 2004). Detta kan i sin tur leda till en nedsatt arbetskapacitet och en långvarig 

sjukfrånvaro (Viikari-Juntura, Miintyselkii & Havulinna, 2010). Enligt Sharma och Maffulli 

(2006) utgör senbesvär en stor del av sjukligheten inom idrotten och på arbetsplatser.  

 

Diagnosen lateral epikondylalgi fastställs genom en typisk anamnes och undersökning där 

följande fynd är vanliga: en successiv debut i 70 % av fallen (Sölveborn, 1999), smärta kring 

laterala epikondylen, svaghet då armbågen används, försämrat handgrepp, samt distinkt 
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palpationsömhet över laterala humerusepikondylen (Hume et al., 2006; Sölveborn, 1999; Trudel 

et al., 2004). Vid lateral epikondylalgi finns differentialdiagnoserna cervikal brakialgi och radial 

nervkompression vilka bör tas i beaktning (Sölveborn, 1999). Cervikal brakialgi är smärta från 

nacken som strålar ut i armen och radial nervkompression är en kompression av nervus radialis 

(Lundh, Malmquist & Hedin, 2005). 

 

I litteraturen finns ett 40-tal interventionsmetoder beskrivna vid lateral epikondylalgi (Chesterton 

et al., 2009; Nha Hong et al., 2004; Sevier & Wilson, 1999; Stasinopoulos & Johnson, 2004; 

Struijs et al., 2001; Sölveborn, 1999). Författarna till denna litteraturstudie kommer endast att ta 

upp konservativa interventioner. Eftersom trots att det råder en viss oklarhet om etologin och 

patologin bakom besvären till lateral epikondylalgi finns ändå en klar enighet om att konservativa 

interventioner bör väljas i första hand (Holmström et al., 2007). För att utvärdera effekten av den 

givna interventionen finns i litteraturen beskrivet en rad olika bedömningsinstrument (Bilaga 1). 

Några av de vanligaste som har visat sig ha en god validitet och reliabilitet är pain free grip 

strength (PFGS), Visual Analog Scale (VAS) (Blanchette & Normand, 2011a) och Disabilities of 

the Arm, Shoulder and Hand (DASH) (Beaton et al., 2001).  

 

I hälso- och sjukvårdslagen är målet att upprätthålla en god hälsa och en vård med hög kvalité på 

lika villkor för patienterna (SFS 1982:763, 2010). Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) 

är det därför viktigt att arbeta evidensbaserat, det vill säga att man ska tillämpa den främsta 

vetenskapliga forskning som finns på området. Detta för att kunna fatta ett säkrare beslut i syfte 

att förbättra och värna om människans hälsa. De som arbetar i vården ska ha ett vetenskapligt 

förhållningssätt och de åtgärder man vidtar skall vila på vetenskap och beprövad erfarenhet 

(Willman et al., 2011). 

 

Nha Hong et al. (2004) konkluderade i sin enkätstudie att is, vila, ultraljud samt råd och regim 

var de vanligaste använda metoderna hos sjukgymnaster under den akuta fasen. I den subakuta 

fasen var stretching, ultraljud, is och hemträningsprogram de vanligaste. Vid långvarig smärta 

konstaterades att stretching, hemträningsprogram, friktionsmassage och styrketräning var de 

vanligaste metoderna som sjukgymnaster använde sig av (Nha Hong et al., 2004).  
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Det har tidigare publicerats en rad olika systematiska litteraturstudier på området gällande 

effektiviteten av olika behandlingsmetoder vid lateral epikondylalgi, men ingen av dessa studier 

har undersökt interventionerna vid olika smärtstadier utan de har endast observerat begreppet 

lateral epikondylalgi som helhet (Bisset, Paungmali, Vicenzino & Beller, 2005; Kohia et al., 

2008; Smidt et al., 2003; Struijs et al., 2001; Trudel et al., 2004). Struijs et al. (2001) 

konkluderade att det inte fanns någon omedelbar effekt och evidens över användning av ortoser, 

detta trots att det är en vanlig använd behandlingsmetod. Smidt et al. (2003) konkluderade att det 

fanns otillräcklig evidens för elektroterapi, laserterapi, fysisk träning och mobilisering som 

intervention vid lateral epikondylalgi. Däremot fanns måttligt svag evidens för ultraljud jämfört 

med placeboultraljud som intervention vid lateral epikondylalgi (Smidt et al., 2003). Trudel et al. 

(2004) konstaterade att det fanns ett begränsat underlag med medelhög evidens som visade en 

positiv effekt av akupunktur, fysisk träning, mobilisering/manipulationer, ultraljud och Rebox. 

Studien visade även att det fanns ett begränsat underlag med medelhög evidens för att laserterapi 

och PEFT var ineffektivt vid behandling av lateral epikondylalgi (Trudel et al., 2004). Bisset et 

al. (2005) konstaterade att det saknades evidens för långvariga effekter av fysiska interventioner 

på området. De såg kortvariga effekter (upp till tre månader) av akupunktur och ultraljud, men 

det saknas fortfarande evidens för dessa metoder i det långa loppet. Gällande laserterapi och 

stötvågsterapi fanns en stor brist på både kortsiktiga och långsiktiga effekter vid behandling av 

lateral epikondylalgi (Bisset et al., 2005).  

 

Kohia et al. (2008) har i den senaste litteraturstudien inhämtat material från 1994 till 2006, de 

konstaterade att ingen ensam intervention är mer överlägsen någon annan (Kohia et al., 2008). I 

samma studie konstaterades att stötvågsterapi och Cyriax är effektiva interventioner. Både Cyriax 

och excentrisk träning med stretching var mer effektivt jämfört med laserterapi. Vidare visade sig 

Cyriax vara mer effektivt jämfört med både excentrisk träning med stretching och laserterapi.  

Det har nu gått flera år och forskningen kan ha kommit med nytt vetenskapligt underlag, varpå vi 

behöver en aktuell kunskapsöversikt för att fylla kunskapsluckan från 2006. Författarnas syfte är 

att kunna bidra med nya kunskaper angående konservativa interventioner för lateral 

epikondylalgi. 
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Syfte 

Syftet med studien var att sammanställa evidensen för konservativa interventioner vid lateral 

epikondylalgi. 

Frågeställningar  
• Vilken evidens finns för konservativa interventioner vid akut, subakut och långvarig 

smärta vid lateral epikondylalgi? 

• Vilken evidens finns för konservativa interventioner oberoende av smärtstadium? 

Material och metod 

Artikelinsamling  
En litteratursökning gjordes i databaserna AMED, CINAHL, PubMed och Scopus under  

oktober månad 2011, varefter dubbletter sorterades ut (Bilaga 2). Sökorden byggde på studiens 

syfte och MeSH användes för att hitta lämpliga medicinska sökord. Sökord och träffar (Bilaga 3) 

valdes utifrån litteraturstudier på området gällande lateral epikondylalgi (Kohia et al., 2008; 

Smidt et al., 2003). Följande sökordskombinationer användes: ”Lateral epicondylitis”, ”Tennis 

elbow” och ”Lateral epicondylalgi”. Dessa kombinerades med ”conservative treatment” samt 

följande konservativa interventioner: akupunktur, ESWT, friktionsmassage, fysisk träning, 

interferens, is, laserterapi, massage, mobilisering, ortos, PEMF, Rebox, stretching, stötvågsterapi, 

tejpning, TENS och ultraljud.  

 

Inklusionskriterier 

• Studier på konservativa interventioner vid lateral epikondylalgi, som kan utföras av 

sjukgymnaster  

• Randomiserande kontrollerade studier (RCT)  

• Studier på engelska 

• Peer-reviewed studier publicerade i vetenskapliga tidskrifter från 2006 till och med 

oktober 2011 

• Studier på människor 
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Exklusionskriterier  

• Studier på operativa interventioner  

• Studier på farmakologiska interventioner  

• Studier utförda på friska individer 

• Deskriptiva studier  

• Metaanalyser  

• Studier som publicerats före 2006 

För att undersöka omfattningen av studier på området genomfördes en sökning på studier 

publicerade från 2003 till oktober 2011. Sökningen resulterade i 738 träffar (Bilaga 3), av vilka 

363 ansågs vara relevanta efter granskning av titel och abstrakt, av dessa var 303 stycken 

dubbletter (Tabell 1). Då denna sökning resulterade i en stor omfattning av studier och eftersom 

tidigare litteraturstudier behandlat data som publicerats till 2006 antogs inklusionskriteriet: 

studier som publicerats från 2006 till oktober 2011. De relevanta artiklarna granskades utifrån 

inklusions- och exklusionskriterier, varpå 33 artiklar inkluderades (Tabell 1). Referenslistorna på 

de inkluderade artiklarna bearbetades och ytterligare en artikel inkluderades i studien, vilket 

sammantaget gav 34 inkluderade artiklar.  

 
Tabell 1. Sammanfattning av potentiellt relevanta och inkluderade artiklar i litteraturstudien 

Potentiellt relevanta 2003–
2011 

Potentiellt relevanta 2006–
2011 

Inkluderade (2006–2011) Potentiellt relevanta 
exkluderade (2006–2011)  

363 (varav 303 dubbletter) 40 34 (varav 1 från 

referenslistor)  

6 

 

Kvalitetsgranskning och gradering av evidensstyrka   

De inkluderade artiklarna granskades utifrån verktygen PEDro scale (Physiotherapy Evidence 

Database [PEDro], 2011) (Bilaga 4), ”Studiers bevisvärde” (Britton, 2000; Juhlin, Smeds-

Isaksson & Tano-Nordin, 2006) (Tabell 2) och ”Bevisvärde och evidensstyrka” (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2007) (Bilaga 5). PEDro scale (PEDro, 2011) anses 

ha en tillräckligt bra tillförlitlighet vad gäller bedömning av kvaliteten på RCT-studier (Maher, 

Sherrington, Herbert, Moseley & Elkins, 2003) och består av 11 kriterier där varje uppfyllt 
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kriterium ger ett poäng. Detta är sedan till hjälp för att granska RCT-studier vad gäller intern 

validitet (kriterium 2–9) och om studierna innehåller tillräckligt med statistisk information för att 

göra dem möjliga att tolka (kriterium 10–11). Kriterium 1 avser extern validitet och tas inte med 

då poängen för PEDro räknas (PEDro, 2011). Artiklarnas poäng jämfördes med PEDro:s egna 

granskningsverktyg i den mån det var möjligt för att upptäcka eventuella feltolkningar av 

artiklarna (PEDro, 2011). Den slutliga poängsumman från PEDro överfördes till ”Studiers 

bevisvärde” (Britton, 2000; Juhlin et al., 2006) (Tabell 2), där man på ett överskådligt sätt kunde 

se graden av bevisvärde. Bevisvärdet benämns utifrån tre nivåer: högt-, medelhögt- och lågt 

bevisvärde. För att bedöma evidensstyrkan på de insamlade artiklarnas resultat används 

”Bevisvärde och evidensstyrka” (SBU, 2007) (Bilaga 5). Evidensstyrkan graderades med hjälp av 

bevisvärdet från ”Studiers bevisvärde” (Britton, 2000; Juhlin et al., 2006) och delades in i en av 

fyra kategorier (SBU, 2007).  

 
Tabell 2. Data i kolumn 1 är poäng för PEDro scale översatt till bevisvärde enligt Juhlin et al. (2006). Data i kolumn 2 är hämtat 

från ”faktaruta 1” av Britton (2000).  

PEDro scale 
 

Studiers bevisvärde  
 

8–11 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. 
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Resultat 

I studien inkluderades 34 RCT-studier som sammanställts i en resultattabell (Bilaga 6) där 

studierna är sorterade efter kvalitetsbetyg, från högt till lågt. Förkortningar finns beskrivet i 

Bilaga 6 efter resultattabellen. Resultatet av effekter och evidens för de konservativa 

interventionerna presenteras i löpande text under fyra huvudkategorier: akut smärta vid lateral 

epikondylalgi, subakut smärta vid lateral epikondylalgi, långvarig smärta vid lateral 

epikondylalgi och konservativa interventioner oberoende av smärtstadium. 

Effekter och evidens av konservativa interventioner vid lateral epikondylalgi 

Akut smärta vid lateral epikondylalgi. 

Laserterapi. 
En studie (Emanet, Altan & Yurtkuran, 2010) med medelhögt bevisvärde visade att laserterapi i 

kombination med andra interventioner ökar funktionen och ökar den självskattade hälsan samt 

reducerar smärtan. Vidare studerades laserterapi i kombination med fysisk träning och stretching 

jämfört med placebolaser i kombination med fysisk träning och stretching, vilket visade en 

skillnad mellan grupperna där gruppen som hade fått laserterapi ökade sin funktion och minskade 

smärtan mer. Vad gäller självskattad hälsa sågs ingen skillnad mellan grupperna (Emanet et al., 

2010). Studien visar på att det vetenskapliga underlaget blir otillräckligt för att laserterapi är 

effektivt som interventionsmetod vid akut smärta vid lateral epikondylalgi. 

Ortos. 
Två studier med medelhögt bevisvärde visade att ortos i kombination med andra interventioner 

inte leder till någon ökad självskattad hälsa (Garg, Adamson, Dawson, Shankwiler & Pink, 2010; 

Öken et al., 2008). Öket et al. (2008) fann inte någon skillnad i självskattad hälsa, smärta eller 

styrka mellan de tre grupperna ortos, ultaljud och laserterapi, där samtliga grupper fick samma 

kombination av andra interventioner. De konstaterade att smärtan minskade efter interventionerna 

i samtliga grupper. I grupperna konstaterades ingen ökning av styrkan och ingen skillnad mellan 

grupperna (Öken et al., 2008). Garg et al. (2010) jämförde två olika ortoser kombinerat med is 

och stretching och kom fram till att det inte var någon skillnad av självskattad hälsa eller funktion 

mellan grupperna. I denna studie sågs ytterligare ingen ökad funktion eller självskattad hälsa i 

grupperna (Garg et al., 2010). Studierna utgör ett begränsat vetenskapligt underlag för att 

självskattad hälsa inte ökar och det finns ett otillräckligt underlag för effekten av funktion, smärta 
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och styrka vid användning av ortos i kombination med andra interventioner vid akut smärta vid 

lateral epikondylalgi. 

TENS. 
En studie (Coff, Massy-Westropp & Caragianis, 2009) med högt bevisvärde visade att TENS i 

kombination med friktionsmassage, stretching, fysisk träning och ultraljud ökade funktionen och 

minskade smärtan, men styrkan ökade inte. Det var dock ingen skillnad mellan TENS i 

kombination med friktionsmassage, styrketräning, stretching och ultraljud jämfört med endast 

friktionsmassage, styrketräning, stretching och ultraljud gällande funktion, smärta och styrka. 

Denna studie studerade både akut och subakut smärta (Coff et al., 2009). Studien ger ett 

otillräckligt vetenskapligt underlag för att TENS inte är effektivt i kombination med 

friktionsmassage, styrketräning, stretching och ultraljud vid akut och subakut smärta vid lateral 

epikondylalgi. 

Subakut smärta vid lateral epikondylalgi. 

Friktionsmassage. 
En studie (Blanchette & Normand, 2011b) med medelhögt bevisvärde visade att friktionsmassage 

som ensam intervention ökade funktionen efter interventionsperiod och uppföljningsperiod. 

Smärtan minskade i ett av två smärttest efter interventionsperioden och efter 

uppföljningsperioden minskade smärtan enligt båda smärttesten. Kontrollgruppen som bestod av 

interventionerna stretching och smärtstillande visade ingen ökad funktion eller minskad smärta 

efter interventionsperioden, men efter uppföljningsperioden hade funktionen ökat och smärtan 

minskat (Blanchette & Normand, 2011b). Denna studie ger ett otillräckligt vetenskapligt underlag 

för att friktionsmassage är effektivt vid subakut smärta vid lateral epikondylalgi. 

Fysisk träning. 
I en studie (Tyler, Thomas, Nicholas & McHugh, 2010) med medelhögt bevisvärde fann de en 

ökad funktion och styrka samt en minskad smärta vid excentrisk träning i kombination med 

stretching, ultraljud, friktionsmassage, värme och kyla (gr 1). Ingen ökad funktion eller minskad 

smärta noterades vid styrketräning, stretching, ultraljud, friktionsmassage, värme och kyla (gr 2). 

Gr 1 ökade funktionen och styrkan samt minskade smärtan mer jämfört med gr 2 (Tyler et al., 

2010). Denna studie utgör ett otillräckligt vetenskapligt underlag för att excentrisk träning är 

effektivt som interventionsmetod vid subakut smärta vid lateral epikondylalgi.  
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Laserterapi. 
Två studier varav en med medelhögt bevisvärde och en med lågt bevisvärde hade undersökt 

laserterapi respektive laserterapi i kombination med andra interventioner (Stasinopoulos, 

Stasinopoulos, Pantelis & Stasinopoulou, 2009; Zati, Colori, Fortuna, Gelsomini & Bilotta, 

2008). Zati et al. (2008) jämförde laserterapi och TENS. Resultatet visade ingen skillnad mellan 

grupperna vad gäller rörelseomfång. Laserterapigruppen ökade rörelseomfånget efter 

interventionsperioden, men ej efter uppföljningsperioden. I båda grupperna minskade smärtan, 

men smärtan minskade mer i gruppen som fick laserterapi (Zati el al., 2008). Stasinopoulos et al. 

(2009) jämförde två olika typer av laserterapi i kombination med fysisk träning och stretching. 

Smärtan minskade i båda grupperna enligt ett av två smärttest dock ingen skillnad mellan 

grupperna (Stasinopoulos et al., 2009). Studierna ger ett otillräckligt vetenskapligt underlag för 

att laserterapi är effektivt som enskild intervention och som kombinerad intervention vid subakut 

smärta vid lateral epikondylalgi.  

Mobilisering/manipulering. 
Sex studier hade undersökt mobilisering/manipulering vid subakut smärta (Amro et al., 2010; 

Bisset et al., 2006; Bisset, Coppieters & Vicenzino, 2009; Fernández-Carnero, Fernández-de-las-

Peñas & Cleland, 2008; Fernández-Carnero, Cleland & Arbizu, 2011; Manchanda & Grover, 

2008). Två studier med medelhögt bevisvärde hade redovisat mobilisering/manipulering som 

enskild intervention (Fernández-Carnero et al., 2008; Fernández-Carnero et al., 2011). 

Fernández-Camero et al. (2011) kom fram till att smärtan minskade av cervikal manipulation 

men ej av thorakal manipulation. Gruppen som fick cervikal manipulation minskade smärtan mer 

jämfört med den andra gruppen (Fernández-Camero et al., 2011). Fernández-Camero et al. (2008) 

redovisade ingen ökad styrka i gruppen som fick cervikal manipulation eller i kontrollgruppen 

och ingen skillnad av styrka sågs mellan grupperna. Smärtan minskade mer i gruppen som fick 

cervikal manipulation Fernández-Camero et al. (2008). Två studier med högt bevisvärde 

undersökte armbågsmobilisering kombinerat med fysisk träning och 

självmobilisering/manipulering (Bisset et al., 2006; Bisset et al., 2009). Bisset et al. (2009) såg 

ingen skillnad i förbättrad sensomotorik mellan armbågsmobilisering i kombination med andra 

interventioner jämfört med wait and see och kortisoninjektioner. Bisset et al. (2006) visade 

skillnad i ökad självskattad hälsa och minskad smärta vid jämförelse av armbågsmobilisering i 

kombination med andra interventioner och wait and see, där gruppen som fick 
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armbågsmobilisering ökade den självskattade hälsan och minskade smärtan mer jämfört med den 

andra gruppen. En studie (Manchanda & Grover, 2008) med medelhögt bevisvärde jämförde tre 

olika interventionskombinationer: armbågsmobilisering, ultraljud, stretching och fysisk träning 

(gr 1), handledsmobilisering/manipulering, ultraljud, stretching och fysisk träning (gr 2) och 

ultraljud, stretching och fysisk träning (gr 3). Smärtan minskade inom samtliga grupperna, men 

smärtan minskade mer i gruppen som fick armbågsmobilisering (Manchanda & Grover, 2008). 

En studie med medelhögt bevisvärde (Amro et al., 2010) undersökte armbågsmobilisering 

kombinerat med andra interventioner jämfört med en annan grupp med kombinerande 

interventioner. Funktionen ökade, smärtan minskade och styrkan ökade i båda grupperna. 

Funktionen ökade mer och smärtan reducerades mer i gruppen som innehöll 

armbågsmobilisering, men vad gäller styrkan sågs ingen skillnad mellan grupperna. Studierna 

utgör ett måttligt starkt vetenskapligt underlag för att smärta minskar vid användning av 

armbågmobilisering och ett otillräckligt vetenskapligt underlag för att funktion, självskattad hälsa 

och styrka ökar. Studierna utgör ett begränsat vetenskapligt underlag för att smärta minskar och 

ett otillräckligt vetenskapligt underlag för att styrkan inte ökar vid cervikal manipulering som 

intervention vid subakut smärta vid lateral epikondylalgi. 

Ortos. 
Tre studier har tittat på ortos som ensam intervention (Altan & Kanat, 2008; Faes, Akker, Lint, 

Kooloos & Hopman, 2006; Struijs et al., 2006). En studie (Struijs et al., 2006) med högt 

bevisvärde hade jämfört endast ortos med en grupp som kombinerade ortos, ultraljud, 

friktionsmassage och stretching samt med en annan grupp där de kombinerat ultraljud, 

friktionsmassage, fysisk träning och stretching. Resultatet av denna studie visade att grupperna 

som hade kombinerade interventioner minskade smärtan mer än gruppen som endast hade ortos 

(Struijs et al., 2006). Faes et al. (2006) med medelhögt bevisvärde kom fram till att smärtan 

minskade efter intervention med enbart ortos. Efter interventionsperioden hade gruppen som fick 

ortos minskat smärtan mer jämfört med kontrollgruppen. Styrkan ökade inte i eller mellan 

grupperna (Faes et al., 2006). En studie (Altan & Kanat, 2008) med medelhögt bevisvärde 

jämförde två olika typer av ortoser vilket resulterade i minskad smärta och ökad styrka i båda 

grupperna, men ingen skillnad sågs mellan grupperna. Studierna utgör ett begränsat vetenskapligt 

underlag för att smärtan minskar och det finns ett otillräckligt underlag för effekten på styrka vid 

användning av ortos som intervention vid subakut smärta vid lateral epikondylalgi. 
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PEFT. 
En studie (Uzunca, Birtane & Taştekin, 2007) med medelhögt bevisvärde jämförde PEFT 

kombinerat med ortos (gr 1), Sham-PEFT kombinerat med ortos (gr 2) och injektion kombinerat 

med ortos (gr 3). Studien visade att smärtan minskade i alla grupper efter interventionsperioden 

och gr 1 minskade smärtan mer jämfört med gr 2 (Uzunca et al., 2007). Studien utgör ett 

otillräckligt vetenskapligt underlag för att PEFT är effektivt som intervention vid subakut smärta 

vid lateral epikondylalgi. 

Ultraljud. 
En studie med medelhögt bevisvärde visade att ultraljud som ensam intervention jämfört med 

placeboultraljud inte visade någon skillnad inom eller mellan grupperna vad gäller styrka och 

smärta (D'Vaz et al., 2006). Studien utgör ett otillräckligt vetenskapliga underlag för att ultraljud 

inte är effektivt som intervention vid subakut smärta vid lateral epikondylalgi. 

Långvarig smärta vid lateral epikondylalgi. 

Friktionsmassage.  
En studie (Nourbakhsh & Fearon, 2008) med medelhögt bevisvärde visade att friktionsmassage 

som ensam intervention ökade funktionen och styrkan samt reducerade smärtan. 

Friktionsmassage jämfört med placebo visade att friktionsmassage gav mer ökad funktion och 

styrka samt mer minskad smärta (Nourbakhsh & Fearon, 2008). Denna studie utgör ett 

otillräckligt vetenskapliga underlag för att friktionsmassage är effektivt som intervention vid 

långvarig smärta vid lateral epikondylalgi. 

Fysisk träning. 
Tre studier med medelhögt bevisvärde studerade fysisk träning som ensam intervention och i 

kombination med andra interventioner (Croisier, Foidart-Dessalle, Tinant, Crielaard & 

Forthomme, 2007; Park et al., 2010; Tonks, Pai & Murali, 2007). Park et al. (2010) jämförde 

isometrisk styrketräning påbörjad första dagen kontra påbörjad isometrisk styrketräning efter fyra 

veckors medicinering. Det visade ingen skillnad mellan grupperna vad gäller självskattad hälsa 

och smärta (Park et al., 2010). Croisier et al. (2007) jämförde isokinetisk excentrisk träning i 

kombination med is, TENS, ultraljud, friktionsmassage och stretching mot is, TENS, ultraljud, 

friktionsmassage och stretching som kombination. Den självskattade hälsan ökade i båda 

grupperna men ökade mer i gruppen med isokinetisk träning. En minskad smärta sågs i gruppen 
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som fick isokinetisk träning och gruppen som fick isokinetisk träning minskade smärtan mer i 

jämförelse med den andra gruppen (Croisier et al., 2007). Tonks et al. (2007) jämförde fyra olika 

interventionsgrupper: observation (gr 1), kortisoninjektion (gr 2), motståndsträning, styrketräning 

och stretching (gr 3) och kortisoninjektioner, motståndsträning, styrketräning och stretching (gr 

4). Resultatet visade minskad smärta och ökad styrka i gr 2, samt ingen minskad smärta och 

ingen ökad styrka i gr 3 och gr 4 (Tonks et al., 2007). Studierna utgör ett otillräckligt 

vetenskapligt underlag för fysisk träning som intervention vid långvarig smärta vid lateral 

epikondylalgi. 

Is. 
En studie (Manias & Stasinopoulos, 2006) med lågt bevisvärde jämförde is i kombination med 

fysisk träning och stretching mot fysisk träning och stretching i kombination. Resultatet visade att 

smärtan minskade i båda grupperna däremot kunde ingen skillnad utläsas mellan grupperna 

(Manias & Stasinopoulos, 2006). Denna studie utgör ett otillräckligt vetenskapligt underlag för 

att is inte är effektivt i kombination med andra interventioner vid långvarig smärta vid lateral 

epikondylalgi. 

Laserterapi. 
Två studier med medelhögt bevisvärde jämförde laserterapi i kombination med andra 

interventioner (Lam & Cheing, 2007; Stergioulas, 2007). I den ena studien tittade de på 

laserterapi i kombination med fysisk träning (gr 1) och shamlaser i kombination med fysisk 

träning (gr 2) (Lam & Cheing, 2007). De kom fram till att funktionen och styrkan ökade samt att 

smärtan minskade i gr 1 men ej i gr 2 efter interventionsperioden. Ingen skillnad av funktion och 

styrka sågs mellan grupperna efter interventionsperioden, men smärtan minskades mer i gr 1 efter 

interventionsperioden. Efter uppföljningsperioden redovisades ökad funktion och styrka samt 

minskad smärta i båda grupperna, men gr 1 ökade funktionen och styrkan samt reducerade 

smärtan mer jämfört med gr 2 (Lam & Cheing, 2007). I den andra studien undersöktes laserterapi 

i kombination med fysisk träning och ortos i jämförelse med placebolaser i kombination med 

fysisk träning och ortos (Stergioulas, 2007). Rörelseomfånget efter interventionsperioden visade 

ingen skillnad mellan grupperna, men efter uppföljningsperioden visade laserterapigruppen ett 

mer ökat rörelseomfång. Efter interventions- och uppföljningsperiod sågs laserterapigruppen 

minska smärtan och öka styrkan mer jämfört med gruppen som fick placebolaser (Stergioulas, 

2007). Studierna utgör ett begränsat vetenskapligt underlag för att smärta minskar och styrka 
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ökar, samt ett otillräckligt underlag för att funktionen ökar vid användningen av laserterapi vid 

långvarig smärta vid lateral epikondylalgi. 

Mobilisering/manipulering. 
Två studier undersökte mobilisering/manipulering (Nagrale, Herd, Ganvir & Ramteke, 2009; 

Radpasand & Owens, 2009). En studie (Nagrale et al., 2009) med medelhögt bevisvärde jämförde 

Cyriax som ensam intervention mot ultraljud, fysisk träning och stretching som kombination. De 

fann ökad funktion och minskad smärta i båda grupperna, men gruppen som fick Cyriax ökade 

funktionen och minskade smärtan mer jämfört med den andra gruppen (Nagrale et al., 2009). En 

studie (Radpasand & Owens, 2009) med lågt bevisvärde studerade mobilisering/manipulering i 

kombination med andra interventioner i jämförelse med en kombination av ultraljud, ortos och 

fysisk träning. Denna studie såg ingen ökad funktion och ingen minskad smärta i någon av 

grupperna efter interventionsperioden (Radpasand & Owens, 2009). Dessa studier ger ett 

otillräckligt vetenskapligt underlag för att mobilisering/manipulering är effektivt som 

intervention vid långvarig smärta vid lateral epikondylalgi. 

Ortos. 
Två studier med medelhögt bevisvärde undersökte ortos som ensam intervention respektive ortos 

kombinerat med andra interventioner (Jafarian, Demneh & Tyson, 2009; Luginbühl, Brunner & 

Schneeberger, 2008). Jafarian et al. (2009) studerade fyra olika interventionsgrupper: placebo-

ortos (gr 1), armbågsband (gr 2), armbågsskena (gr 3) och handledsskena (gr 4). Smärtan 

minskade mer i gr 2 och gr 3 jämfört med gr 1. Smärtan minskade även mer i gr 2 och gr 3 

jämfört med gr 4. Styrkan ökade mer i gr 2 och gr 3 i jämförelse med gr 4. Ingen skillnad av 

smärta och styrkan sågs mellan gr 2 och gr 3 (Jafarian et al., 2009). Luginbûhl et al. (2008) 

undersökte tre olika interventionsgrupper: armbågsband i kombination med injektion och fysisk 

träning i kombination med injektion samt armbågsband och fysisk träning i kombination med 

injektion. Efter interventionsperioden sågs ingen minskad smärta och ingen ökad styrka i någon 

av grupperna, samt ingen skillnad mellan grupperna. Efter uppföljningsperioden noterades 

minskad smärta i alla grupper men ingen skillnad mellan grupperna, samt ingen styrkeökning 

inom eller mellan grupperna (Luginbûhl et al., 2008). Studierna utgör ett motsägande 

vetenskapliga underlag för smärta och styrka vid användning av ortos vid långvarig smärta vid 

lateral epikondylalgi.  
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Stötvågsterapi. 
Tre studier, varav en med högt bevisvärde och två med medelhögt bevisvärde undersökte 

stötvågsterapi som ensam intervention (Ozturan, Yucel, Cakici, Guven & Sungur, 2010; Radwan, 

ElSobhi, Badawy, Reda & Khalid, 2008; Staples, Forbes, Ptasznik, Gordon & Buchbinder, 2008). 

Staples et al. (2008) jämförde stötvågsterapi mot placebo och kom fram till att det inte var någon 

skillnad mellan grupperna i självskattad hälsa, funktion, smärta och styrka efter 

interventionsperioden. Efter uppföljningsperioden noterades ökad funktion, självskattad hälsa och 

styrka samt minskad smärta i båda grupperna, men ingen skillnad mellan grupperna (Staples et 

al., 2008). Radwan et al. (2008) jämförde stötvågsterapi mot en operativ intervention, vilket 

resulterade i att smärtan minskade av stötvågsterapi enligt fyra av sex smärttester, men ingen 

skillnad mellan grupperna. Det redovisades ingen ökning av styrkan i eller mellan grupperna 

(Radwan et al., 2008). I den tredje studien (Ozturan et al., 2010) jämfördes stötvågsterapi (gr 3) 

mot blod injektion (gr 2) och kortisoninjektion (gr 1). Resultatet blev att gr 2 och gr 3 ökade 

funktionen och minskade smärtan mer än gr 1. Styrkan ökade mer i gr 3 jämfört med gr 1. Ingen 

skillnad av funktion, smärta och styrka noterades mellan gr 2 och gr 3 (Ozturan et al., 2010). De 

sammantagna studierna utgör ett otillräckligt vetenskapligt underlag för att stötvågsterapi är 

effektivt som intervention vid långvarig smärta vid lateral epikondylalgi. 

TENS. 
En studie med medelhögt bevisvärde hade tittat på TENS i kombination med fysisk träning och 

stretching jämfört mot fysisk träning och stretching som kombination (Ho, Kwong & Cheing, 

2007). Efter interventionsperioden sågs ingen minskad smärta och ingen ökad styrka i någon av 

grupperna, samt ingen skillnad mellan grupperna. Efter uppföljningsperioden minskade smärtan 

för båda grupperna enligt ett av tre smärttest och ingen ökad styrka noterades hos någon av 

grupperna. Efter uppföljningsperioden sågs heller ingen skillnad mellan grupperna avseende 

smärta och styrka (Ho et al., 2007). Studien utgör ett otillräckligt vetenskapligt underlag för att 

TENS inte är effektivt vid långvarig smärta vid lateral epikondylalgi.  

 Konservativa interventioner oberoende av smärtstadium. 

Friktionsmassage. 
Två studier med medelhögt bevisvärde utvärderade effekt av friktionsmassage som ensam 

intervention (Blanchette & Normand, 2011b; Nourbakhsh et al., 2008). En studie visade på 



16 
 

positiv effekt på funktion och smärta i både interventionsgrupp och kontrollgrupp (Blanchette & 

Normand, 2011b). En studie visade på positiv effekt på funktion, styrka och smärta jämfört med 

kontrollgrupp (Nourbakhsh et al., 2008). De sammantagna studierna utgör ett otillräckligt 

vetenskapligt underlag för att smärta minskar, styrka och funktion ökar vid användning av 

friktionsmassage som intervention vid lateral epikondylalgi.  

Fysisk träning.  
Fyra studier med medelhögt bevisvärde utvärderade effekt av fysisk träning som kombinerad 

intervention (Tonks et al., 2007; Taylor et al., 2010; Croisier et al., 2007; Park et al., 2010). Tre 

studier visade på positiv effekt på minskad smärta jämfört med kontrollgrupp (Tonks et al., 2007; 

Taylor et al., 2010; Croisier et al., 2007). Två studier visade på positiv effekt på ökad styrka 

jämfört med kontrollgrupp (Tonks et al., 2007; Taylor et al., 2010). Två studier undersökte 

självskattad hälsa, varav en visade på positiv effekt på självskattad hälsa och en visade på ingen 

effekt på självskattad hälsa jämfört med kontrollgrupp (Croisier et al., 2007; Park et al., 2010). 

En studie visade på positiv effekt på ökad funktion jämfört med kontrollgrupp (Taylor et al., 

2010). De sammantagna studierna utgör ett begränsat vetenskapligt underlag för att smärta 

minskar och styrka ökar samt ett motsägande underlag för självskattad hälsa och ett otillräckligt 

underlag för ökad funktion vid användning av fysisk träning som intervention vid lateral 

epikondylalgi.  

Is. 
En studie med lågt bevisvärde utvärderade effekt av is som kombinerad intervention (Manias & 

Stasinopoulos, 2006). Inga skillnader mellan grupperna framkom i studien. Det vetenskapliga 

underlaget anses otillräckligt.  

 Laserterapi.  
Fem studier utvärderade effekt av laserterapi som enskild intervention eller i kombination med 

annan intervention (Zati et al., 2008; Lam et al., 2007; Stergioulas et al., 2007; Emanet et al., 

2010; Stasinopoulos et al., 2009). Fyra studier med medelhögt bevisvärde visade på positivt 

effekt på smärta jämfört med kontrollgrupp (Emanet et al., 2010; Zati et al., 2008; Lam et al., 

2007; Stergioulas et al., 2007). En studie med lågt bevisvärde visade ingen skillnad på smärta 

mellan grupperna (Stasinopoulos et al., 2009). Två studier med medelhögt bevisvärde visade på 

positivt effekt på funktion jämfört med kontrollgrupp (Emanet et al., 2010; Lam et al., 2007). Två 
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studier med medelhögt bevisvärde visade på positivt effekt på styrka jämfört med kontrollgrupp 

(Lam et al., 2007; Stergioulas et al., 2007). En studie med medelhögt bevisvärde visade på ökat 

rörelseomfång jämfört med kontrollgrupp (Lam et al., 2007) och en annan studie med medelhögt 

bevisvärde visade ingen skillnad på rörelseomfång (Zati et al., 2008). En studie med medelhögt 

bevisvärde visade på ingen effekt av självskattad hälsa jämfört med kontrollgrupp (Emanet et al., 

2007). De sammantagna studierna utgör ett begränsat vetenskapligt underlag för att smärta 

minskar, funktion och styrka ökar, samt ett motsägande vetenskapligt underlag för rörelseomfång 

och ett otillräckligt underlag för att självskattad hälsa inte ökar vid laserterapi som intervention 

vid lateral epikondylalgi. 

Mobilisering/manipulering. 
Åtta studier utvärderade effekt av mobilisering/manipulering som enskild intervention eller i 

kombination med annan intervention (Nagrale et al., 2009; Fernández-Carnero et al., 2008; 

Fernández-Carnero et al., 2011; Bisset et al., 2006; Bisset et al., 2009; Manchanda & Grover, 

2008; Amro et al., 2010; Radpasand & Owens, 2009). Två studier med medelhögt bevisvärde 

visade på positiv effekt på minskad smärta vid cervikal manipulation jämfört med kontrollgrupp 

(Fernández-Carnero et al., 2008; Fernández-Carnero et al., 2011). En studie med medelhögt 

bevisvärde visade på ingen effekt på styrka vid cervikal manipulation jämfört med kontrollgrupp 

(Fernández-Carnero et al., 2008). En studie med högt bevisvärde visade på ingen effekt på 

sensomotorik jämfört med kontrollgrupp (Bisset et al., 2009). Tre studier varav en med högt 

bevisvärde och två med medelhögt bevisvärde visade på positiv effekt på minskad smärta vid 

armbågsmobilisering jämfört med kontrollgrupp (Bisset et al., 2006; Manchanda & Grover, 2008; 

Amro et al., 2010). En studie med lågt bevisvärde visade på ingen effekt på smärtan eller 

funktion inom interventionsgrupp och kontrollgrupp (Radpasand et al., 2009). En studie med 

medelhögt bevisvärde visade på positiv effekt på ökad funktion, men ingen effekt på ökad styrka 

vid armbågsmobilisering jämfört med kontrollgrupp (Amro et al., 2010). En studie med 

medelhögt bevisvärde visade på positiv effekt på ökad funktion och minskad smärta vid Cyriax 

jämfört med kontrollgrupp (Nagrale et al., 2009). De sammantagna studierna utgör ett begränsat 

vetenskapligt underlag för minskad smärta, samt ett otillräckligt underlag för ingen effekt på 

styrka och sensomotorik vid cervikal manipulation. Vid armbågsmobilisering utgör studierna ett 

måttligt starkt vetenskapligt underlag för minskad smärta, samt ett otillräckligt underlag för ingen 
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effekt på styrka och positiv effekt på funktion. Vid Cyriax utgör studien ett otillräckligt 

vetenskapligt underlag för ökad funktion och minskad smärta vid lateral epikondylalgi. 

 Ortos. 
Sju studier utvärderade effekt av ortos som enskild intervention eller i kombination med annan 

intervention (Faes et al., 2006; Altan & Kanat 2008; Jafarian et al., 2009, Struijs et al., 2006; 

Luginbûhl et al., 2008; Garg et al., 2010; Öken et al., 2008). Två studier med medelhögt 

bevisvärde visade på positivt effekt på smärta jämfört med kontrollgrupp (Faes et al., 2006; 

Jafarian et al., 2009). En studie med högt bevisvärde och två med medelhögt bevisvärde visade 

på ingen effekt på smärta jämfört med kontrollgrupp (Struijs et al., 2006; Öken et al., 2008; Altan 

& Kanat, 2008). En studie med medelhögt bevisvärde visade på positiv effekt på styrka jämfört 

med kontrollgrupp (Jafarian et al., 2009). Fyra studier med medelhögt bevisvärde visade på ingen 

effekt på styrkan jämfört med kontrollgrupp (Öket et al., 2008; Faes et al., 2006; Altan & Kanat, 

2008; Luginbûhl et al., 2008). Två studier med medelhögt bevisvärde visade på ingen effekt på 

självskattad hälsa jämfört med kontrollgrupp (Öken et al., 2008; Garg et al., 2010). En studie med 

medelhögt bevisvärde visade på ingen effekt på funktion jämfört med kontrollgrupp (Garg et al., 

2010). De sammantagna studierna utgör ett motsägande vetenskapligt underlag för att smärta inte 

minskar, ett begränsat vetenskapligt underlag för att styrka och självskattad hälsa inte ökar, samt 

ett otillräckligt underlag för att funktion inte ökar vid användning av ortos som intervention vid 

lateral epikondylalgi. 

PEFT. 
En studie med medelhögt bevisvärde utvärderade effekt av PEFT som enskild intervention 

(Uzunca et al., 2007). Studien visade på positiv effekt på minskad smärta jämfört med 

kontrollgrupp. Det vetenskapliga underlaget anses otillräckligt. 

Stötvågsterapi. 
Tre studier utvärderade effekt av stötvågsterapi som enskild intervention eller i kombination med 

annan intervention (Staples et al., 2008; Radwan et al., 2008; Ozturan et al., 2010). Två studier, 

varav en med högt bevisvärde och en med medelhögt bevisvärde visade på ingen effekt på smärta 

och styrka jämfört med kontrollgrupp (Staples et al., 2008; Radwan et al., 2008). En studie med 

medelhögt bevisvärde visade på positiv effekt på minskad smärta, ökad funktion och styrka 

jämfört med kontrollgrupp (Ozturan et al., 2010). En studie med högt bevisvärde visade på ingen 
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effekt på funktion och självskattad hälsa jämfört med kontrollgrupp (Staples et al., 2008). De 

sammantagna studierna utgör ett motsägande vetenskapligt underlag för smärta, styrka och 

funktion, samt ett otillräckligt underlag för självskattad hälsa inte ökar vid användning av 

stötvågsterapi som intervention vid lateral epikondylalgi. 

TENS. 
Två studier med medelhögt bevisvärde utvärderade effekt av TENS som kombinerad intervention 

(Coff et al., 2009; Ho et al., 2007). Båda studierna visade på ingen effekt på smärta och styrka 

jämfört med kontrollgrupp (Coff et al., 2009; Ho et al., 2007). En studie med medelhögt 

bevisvärde visade på ingen effekt på funktion jämfört med kontrollgrupp (Coff et al., 2009). De 

sammantagna studierna utgör ett begränsat vetenskapligt underlag för att smärta inte minskar och 

styrka inte ökar samt ett otillräckligt underlag för att funktion inte ökar vid användning av TENS 

som intervention vid lateral epikondylalgi. 

Ultraljud. 
En studie med medelhögt bevisvärde utvärderade effekt av ultraljud som enskild intervention 

(D’Vaz et al., 2006). Studien visade på ingen effekt på minskad smärta och ökad styrka jämfört 

med kontrollgrupp. Det vetenskapliga underlaget anses otillräckligt. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



20 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 
I denna litteraturstudie användes fyra databaser: AMED, CINAHL, PubMed och Scopus, för att 

inhämta material till att kunna besvara syfte och frågeställning. Vi har inhämtat inspiration 

gällande utformning av metod från liknande litteraturstudier på området (Struijs et al., 2001; 

Trudel et al., 2004; Bisset et al., 2005; Kohia et al., 2008). Vi hade som begränsning att endast 

inkludera studier gjorda från 2006 och fram till oktober 2011 för att få en aktuell 

kunskapsöversikt, då Kohia et al. (2008) granskat studier till och med 2006. Vår tidsintervall kan 

ha varit något i kortaste laget då många studier tvingades exkluderas. Detta kan ha gett en 

missvisande bild då alla valda interventioner ej representerats i form av RCT-studier under denna 

tidsperiod. Vi fick välja att inkludera studier med kombinerade interventioner eftersom få studier 

jämförde interventionerna var för sig. Detta gör det svårt att veta vilken intervention som ger 

effekt eller inte ger effekt. De inkluderade artiklarnas referenslistor granskades för att hitta fler 

lämpliga artiklar och på så vis få en mättnad och en heltäckande bild av ämnesområdet. 

 

Vid kvalitetsgranskningen av de inkluderade artiklarna användes verktyget PEDro scale (PEDro, 

2011) (Bilaga 4). En brist i valet av detta verktyg kan vara att vi saknade erfarenhet och 

eventuella feltolkningar kan ha uppstått. För att öka tillförlitligheten lästes samtliga artiklar 

enskilt av båda författarna för att sedan jämföras med varandras och PEDro’s skattning. Av de 34 

inkluderade artiklarna kunde 25 utläsas från PEDro’s egna databas och i de fall då författarnas 

poängsättning gick isär med PEDro’s skattning valde författarna att anta PEDro’s skattning. En 

brist i PEDro scale kan vara att de inte tar hänsyn till om studien har använt sig av kombinerade 

interventioner eller enskilda kombinationer. PEDro tar heller inte hänsyn till om det finns någon 

uppföljning av interventionerna.  

 

För att överföra PEDro scale till ”Studiers bevisvärde” enligt Britton (2000) (Bilaga 4) har 

författarna tagit del av översättningen enligt Juhlin et al. (2006). Endast 10 av PEDro scales 11 

kriterier medräknas vid poängsättning, detta betyder att det inte går att uppnå 11 poäng på PEDro 

scale, vilket det ser ut att göra enligt översättningen av Juhlin et al. (2006). Därför blir skalan som 

Juhlin et al. (2006) utformat något vilseledande. Vi anser dock att översättningen med hjälp av 

Juhlin et al. (2006) är godtagbar, då översättningen fungerar även om siffrorna ej överensstämmer 
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helt. Författarna vill därför poängtera att det är viktigt att en standardiserad mall för översättning 

från PEDro scale tas fram för att underlätta poängsättningen och minimera eventuell subjektivitet, 

samt för att säkra en klar evidenssammanställning. Med hjälp av ”Studiers bevisvärde” enligt 

Britton (2000) har en evidensstyrka enligt SBU (2007) (Bilaga 5) kunnat utläsas. Författarna 

anser att evidensstyrka enligt SBU (2007) har en god tillförlitlighet i förhållande till SBU:s 

GRADE system (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU]) där det är svårt att utläsa 

någon självklar evidensstyrka för varje intervention (SBU). 

 

Ett bedömningsinstrument som nyligen uppmärksammats i sammanhanget för att systematiskt 

granska metoder i hälso- och sjukvården är SBU:s egna bedömningsinstrument från 2011 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2011). Tyvärr hade författarna ingen 

vetskap om dess existens när litteraturstudien påbörjades, vilket gjorde att det inte var möjligt att 

använda detta verktyg. Vi tror dock inte det hade kunnat påverka resultatet då PEDro scale anses 

ha en acceptabel och tillräckligt god tillförlitlighet gällande granskning av sjukgymnastiska RCT-

studier (Maher et al., 2003). 

 

Resultatet i denna litteraturstudie hade kunnat se annorlunda ut om författarna använt andra 

sökord och kriterier. Författarna anser dock att de valda sökorden och kriterierna var väsentliga 

och konkreta för syfte och frågeställning. Eftersom det finns flera olika termer för lateral 

epikondylalgi (Stasinopoulos & Johnson, 2006) medförde det en svårighet vid sökningen, vilket 

gjorde att vi fick göra ett urval av vilka termer som skulle inkluderas. Detta gjorde vi genom att 

hämta inspiration från sökstrategi som Trudel et al. (2004) använt sig av. Skillnad var att vi 

endast använde konservativa interventioner som sökord eftersom vårt syfte byggde på just detta.  

Vi kombinerade dessa interventioner med tre av termerna som Trudel et al. (2004) använde sig 

av: ”Lateral epicondylitis”, ”Tennis elbow” och ”Lateral epicondylalgi”. Eftersom vi 

kombinerade dessa termer med valda interventioner fick vi ett stort antal sökord, något vi tror kan 

ha varit till en fördel för oss då det täcker in ett stort område och därmed minimeras risken för att 

studier ej medräknas.  

 

Följande artikel Bhardwaj (2011) har ej tagits med i vår litteraturstudie på grund av tekniska 

problem hos återförsäljaren, som inte kunnat leverera artikeln. Vi har således fått exkludera 
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denna artikel, något som kan ha påverkat resultatet då evidensen för den givna interventionen kan 

ha lett till en sämre evidensstyrka för mobilisering/manipulering.  

Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa evidensen för konservativa interventioner 

vid lateral epikondylalgi. Av totalt 34 inkluderade artiklar berörde fyra studier akut smärta, 

femton studier subakut smärta och femton studier långvarig smärta vid lateral epikondylalgi. 

Sammantaget redovisades tio olika interventioner vid lateral epikondylalgi. Vi vill belysa att en 

stor variation av interventionskombinationer, deltagarantal samt olika upplägg för intervention 

och uppföljning har noterats i studierna. Detta har medfört en svårighet vid systematiseringen av 

de inkluderade artiklarna. 

 

Vi har i denna studie kategoriserat smärtan i olika subkategorier: akut smärta, subakut smärta och 

långvarig smärta, vilket har inverkat på evidensstyrkan genom att fysisk träning, laserterapi, ortos 

och TENS fått en annan evidensgrad när de sedan redovisats oberoende smärtstadium. Det har 

inte kommit till vår kännedom att någon liknande litteraturstudie delat upp lateral epikondylalgi i 

subkategorier, vilket gör det svårt för oss att jämföra och diskutera den delen av resultatet med 

liknande litteraturstudier. Däremot har en enkätstudie tagit hänsyn till de olika smärtstadierna 

(Nha Hong et al., 2004). I den akuta fasen konstaterade Nha Hong et al. (2004) att is och ultraljud 

var de vanligaste metoderna som användes av sjukgymnaster. Tyvärr hittade vi inte några studier 

berörande is och ultraljud som interventionsmetoder vid akut smärta vid lateral epikondylalgi. 

Vid långvarig smärta fann vi däremot en studie (Manias & Stasinopoulos, 2006) med is som 

huvudsyfte, samt en studie (D'Vaz et al., 2006) som undersökte ultraljud vid subakut smärta. 

Detta gav ett otillräckligt underlag för is och ultraljud som intervention vid lateral epikondylalgi. 

Vi eftersöker därför fler studier som gör denna uppdelning av smärtan vid lateral epikondylalgi.  

 

Vid långvarig smärta konstaterade Nha Hong et al. (2004) att fysisk träning och friktionsmassage 

var de vanligaste interventionerna, men vi kom fram till att dessa interventioner har en 

otillräcklig evidens vid långvarig smärta. Detta tycker vi är anmärkningsvärt då hälso- och 

sjukvårdspersonal skall arbeta evidensbaserat (Willman et al., 2011). Anledningen till att fysisk 

träning fått otillräcklig evidens kan bero på att studierna kombinerar fysisk träning med andra 

interventioner, vilket gör det svårt att jämföra studierna med varandra. Croisier et al. (2007) 



23 
 

konstaterade att den gruppen som fick isokinetisk excentrisk träning förbättrades mer jämfört 

med den andra gruppen. Tyvärr blir evidensen otillräcklig eftersom vi inte kan jämföra denna 

studie med någon annan studie på grund av varierande interventionskombinationer. När vi 

däremot sammanfattade studierna oberoende av smärtstadium kunde jämföra fler studier, vilket 

gav oss ett begränsat vetenskapligt underlag för att smärta minskar och styrka ökar. För att få en 

evidens krävs det att minst två studier behandlar samma interventioner och att de använder sig av 

samma mätmetoder. Många studier använder sig av mätmetoder för att bedöma funktion, smärta, 

styrka och självskattad hälsa, men flera olika bedömningsinstrument används för att mäta dessa 

variabler. Mängden bedömningsinstrument gjorde det svårt att jämföra behandlingseffekten av de 

olika interventionerna. Detta kan också bekräftas av Smidt et al. (2003) som anser att det är svårt 

att få fram en klar bild av effekten. Författarna belyser därför att man bör ta fram gemensamma 

bedömningsinstrument som kan användas istället för att välja bland ett 30-tal olika (Bilaga 1).  

 

Laserterapi som intervention oberoende av smärtstadium fick ett begränsat vetenskapligt 

underlag för att funktion och styrka ökar samt att smärta minskar. Detta kan jämföras med 

resultatet från Bisset et al. (2005) och Smidt et al. (2003) då de tittat på lateral epikondylalgi som 

ett helhetsbegrepp men de konstaterade ett otillräckligt underlag för laserterapi. Vi tror att 

anledningen till att vår evidensstyrka skiljer sig mot deras beror på att det har kommit ny 

forskning på området.  

 

Studierna som behandlar ortos (Altan & Kanat, 2008; Faes et al., 2006; Struijs et al., 2006) 

jämför en specifik intervention mot en annan specifik intervention eller kontrollgrupp, vilket 

underlättar jämförandet av studier och är något som i sin tur bör leda till en mer specifik evidens. 

Trotts detta hade ortos ett begränsat vetenskapligt underlag för att självskattad hälsa inte ökar vid 

akut smärta och ett begränsat underlag för minskad smärta vid användning av ortos vid subakut 

smärta, samt ett motsägande vetenskapligt underlag för smärta och styrka vid användning av 

ortos vid långvarig smärta. Vid användning av ortos oberoende av smärtstadium sågs ingen 

effekt. Detta tycker vi är en stor anledning till att utvärdera ortoser vidare. En annan anledning är 

att Struijs et al. (2001) påvisar att det inte fanns någon omedelbar effekt och evidens över 

användning av ortoser, men att det är en vanlig interventionsmetod.  
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Vi tycker det är anmärkningsvärt att vi inte funnit någon RCT-studie gällande akupunktur och 

Rebox, eftersom Trudel et al. (2004) konstaterar att det fanns ett begränsat underlag med 

medelhög evidens för att akupunktur och Rebox reducerar smärtan och förbättrar funktionen. Vi 

tror att vår studie kan bli något missvisande gällande en heltäckande bild av området, då 

interventioner som har visat sig var effektiva tidigare inte återfinns i vår studie. 

 

En faktor som kan ha påverkat vårt resultat är att det finns en rad olika begrepp beskriva i 

litteraturen för tillståndet lateral epikondylalgi (Stasinopoulos & Johnson, 2006). Vi tror att det 

kan medföra en svårighet att finna en intervention mot tillståndet, eftersom man inte riktigt är 

överens om vad det är man behandlar. Därför tror vi att den oklara bilden över vilken intervention 

som bör tillämpas i första hand kan ha ett samband med den oklara patofysiologin som föreligger. 

Vårt val att dela in smärtan i olika stadier kan även diskuteras, eftersom det kanske inte är så stor 

skillnad på symtomen eller patofysiologin mellan framförallt subakut och långvarig smärta vid 

lateral epikondylalgi. En rad olika interventioner har dock föreslagits vid lateral epikondylalgi, 

men fortfarande finns ingen klar konsensus över vilken metod som har bäst effekt. 

 

Denna studie utfördes i syfte att aktualisera evidensen. I den senaste litteraturstudien på området 

sammanfattade Kohia et al. (2008) studier omfattande lateral epikondylalgi. Kohia et al. (2008) 

konstaterade att stötvågsterapi är en effektiv intervention vid lateral epikondylalgi. Vi fick 

däremot fram ett motsägande vetenskapligt underlag för smärta, styrka och funktion vid 

användning av stötvågsterapi som intervention vid lateral epikondylalgi, eftersom en studie med 

högt bevisvärde och en studie med medelhögt bevisvärde inte såg någon effekt av stötvågsterapi 

jämfört med kontrollgrupp samtidigt som en tredje studie med medelhögt bevisvärde såg effekt 

av stötvågsterapi jämfört med kontrollgrupp. Vi anser att den nya kunskapen som vi bidragit med 

talar för att det troligen inte finns någon effekt av stötvågsterapi, men att mer forskning behövs 

för att säkerställa evidensen. 

 

Kohia et al. (2008) konkluderade att Cyriax är en effektiv intervention vi lateral epikondylalgi. Vi 

fann endast en studie (Nagrale et al., 2009) som undersökte Cyriax, vilket ger oss ett otillräckligt 

vetenskapligt underlag. Denna studie med medelhögt bevisvärde fann däremot att gruppen som 

fick Cyriax ökade funktionen och minskade smärtan mer jämfört med kontrollgruppen. Det tyder 
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alltså på att Cyriax ger en positiv effekt på lateral epikondylalgi, vilket kan bygga på tidigare 

kunskap om att Cyriax är en effektiv intervention vid lateral epikondylalgi som Kohia et al. 

(2008) konstaterade. 

 

Cyriax består av friktionsmassage och armbågsmobilisering (Nagrale et al., 2009). Vi kom fram 

till ett måttligt starkt vetenskapligt underlag för minskad smärta vid armbågsmobilisering och vi 

fann en studie (Nourbakhsh & Fearon, 2008) som såg positiv effekt på funktion, styrka och 

smärta av friktionsmassage jämfört med kontrollgrupp. Om dessa två interventionsmetoder ger 

positiv effekt var för sig tror vi att de kan ge positiv effekt tillsammans i form av Cyriax, vilket i 

så fall kan styrka vårt resultat för Cyriax samt tidigare forskning på Cyriax. Eftersom Cyriax 

består av två olika interventionsmetoder var det svårt att bestämma under vilken intervention 

Cyriax skulle redovisas under. Vår valda uppdelning var noga genomtänkt men friktionsmassage 

och mobilisering/manipulering kunde fått en annan evidensgrad om uppdelningen gjorts 

annorlunda. 

Betydelse i kliniken 
Resultaten från denna studie visar att det finns en otillräcklig bild över vilken intervention som 

bör användas i de olika smärtstadierna vid lateral epikondylalgi, samtidigt som det finns en 

måttligt stark evidens för att smärtan minskar vid armbågsmobilisering oberoende smärtstadium. 

Resultatet visar därför på att armbågsmobilisering är att rekommendera i kliniken.  

Betydelse för forskningen 
Resultatet visar på att det krävs vidare forskning inom området för att kunna säkerställa en 

evidenssammanställning. Författarna vill därför efterlysa fler studier med hög kvalité där de 

endast jämför enskilda interventioner mot kontrollgrupper. Vidare förespråkas att gemensamma 

bedömningsinstrument används för att lättare kunna jämföra studier med varandra.  

Konklusion 
De inkluderade artiklarnas bevisvärden är till största delen medelhögt, med några låga respektive 

höga bevisvärden. Studierna innehåller kombinerade interventioner, vilket sammantaget ger en 

otillräcklig evidensbild. Vid akut smärta vid lateral epikondylalgi konkluderades dock ett 

begränsat vetenskapligt underlag för att självskattad hälsa inte ökar vid användning av ortos. Vid 
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subakut smärta konstaterades ett måttligt starkt vetenskapligt underlag för att smärtan minskar 

vid användning av armbågsmobilisering, samt ett begränsat underlag för att smärtan minskar vid 

användning av cervikal manipulering eller ortos. Vid långvarig smärta konstaterades ett begränsat 

underlag för att för att smärta minskar vid användningen av laserterapi. Oberoende smärtstadium 

konkluderades ett måttligt starkt underlag för positiv effekt av armbågsmobilisering och ett 

begränsat underlag för positiv effekt av laser, fysisk träning och cervikal manipulering. Det sågs 

även ett begränsat underlag för ingen effekt av ortos och TENS oberoende smärtstadium.  
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Bilaga 1 

Bedömningsinstrument 

Funktion 

- American Shoulder and Elbow Society (ASES) (Michener, McClure & Sennett, 2002) 

- The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) (Beaton et al., 2001) 

- Patient Specific Functional Scale (PSFS) (Nourbakhsh et al., 2008) 

- Patient-rated forearm evaluation questionnaire (PRFEQ) (Overend, Wuori-Fearn, 

Kramer & MacDermid, 1999) 

- Tennis Elbow Function Scale (TEFS) (Nagrale et al., 2009) 

- Upper extremity functional score (UEFS) (Rompe, Overend & MacDermid, 2007) 

 

Förändringar i vävnaden 

- Bilateral ultrasonographic examination (BUE) (Dondelinger, Marcelis & Daenen, 

1996) 

 

Rörelseomfång  

- Range of motion (ROM) (Levangie & Norkin, 2005) 

 

Sensomotorik 

- Reaction time (RT) (Bisset et al., 2009) 

- Sensomotorik (Riemann, Myers & Lephart, 2002) 

- Speed of movement (SOM) (Bisset et al., 2009) 

 

Självskattad hälsa 

- Disability questionnaire (DQ) (Croisier et al., 2007) 

- Global improvement (GI) (Smidt et al., 2002) 

- Mayo Elbow Performance (MEP) (Turchin, Beaton & Richards, 1998) 

- Nottingham Health Profile (NHP) (Emanet et al., 2010) 

- Problem Elicitation Technique (PET) (Staples et al., 2008)  

- Quality of life (QOL) (Brooks, 1996) 

- Short Form-36 Helth Survey (SF-36) (Ware & Sherbourne, 1992) 

 

Smärta 

- 8-iem paint-free function index (8IPFFI) (Labelle & Guibert, 1997) 



- Cold Pain Threshold (CPT) (Fernandez-Carnero et al., 2008) 

- Extensor Weight Strength (EWS) (Kochar & Dogra, 2002) 

- Functional pain scale (FPS) (Gloth, Scheve, Stober, Chow & Prosser, J 2001) 

- Hot Pain Threshold (HPT) (Fernandez-Carnero et al., 2008) 

- Middle Finger Test (MFT) (Stergioulas, 2007) 

- Nirschl/Pettrone score (N/PS) (Ollivierre, Nirschl & Pettrone, 1995) 

- Nirschl Paint Test (NPT) (Nirschl & Ashman, 2003) 

- NRS (Numeric Rating Scale) (Gloth et al., 2001) 

- PFGS (pain free grip strength) Smidt et al., 2002) 

- PI (Pain intensity) (Gloth et al., 2001) 

- Pressure Pain Threshold (PPT) (Smidt et al., 2002; Vanderweeen, Oostendorp & 

Duquet, 1996; Paungmali, O'Leary, Souvlis & Vicenzino, 2004) 

- Roles and Maudsley score (Roles & Maudsley, 1972) 

- ROS (Rating of severity) (Bisset et al., 2006) 

- SOC (Severity of complaint) (Smidt et al., 2002) 

- TPT (Thomsen Provocative Testning) (Ozturan et al., 2010) 

- VAS (Blanchette & Normand, 2011b) 

 

Styrka 

- Grip strength (GS) (Mathiowetz, Weber, Volland & Kashman, 1984) 

- MGS (Maximum grip strength) (Blanchette & Normand, 2011a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 

Flödesschema 

Artikelinsamlingen utfördes enligt nedanstående flöde. 

Potentiellt relevanta RCT-studier 
publicerade från 2006–2011: 40 

Bearbetning av referenslistor  

Dubbletter: 303 

Potentiellt relevanta RCT-studier 
(publicerade 2003–2011) efter uttag av 
dubbletter samt genomlästa: 60 

Litteratursökning i AMED, CINAHL, 
PubMed & Scopus 

Exkluderade: 375 
Anledning: ej konservativ intervention vid 
lateral epikondylalgi, ej RCT, ej på 
engelska 

Inkluderade RCT-studier (publicerade 
2006–2011): 33 

Exkluderade: 6 
Anledning: ej konservativ intervention vid 
lateral epikondylalgi, ej RCT, publicerade 
före 2006 

Potentiellt relevanta RCT-studier 
publicerade 2003–2011: 738 

Potentiellt relevanta RCT-studier 
(publicerade 2003–2011) efter 
granskning av titel och abstrakt: 363 

Dubbletter: 22 
Relevanta RCT-studier inkluderade från 
referenslistor: 23 

Inkluderade RCT-studier från 
referenslistor efter uttag av dubbletter: 1 

Totalt antal inkluderade RCT-studier: 34 

Antal inkluderade RCT-
studier som berörde akut 
smärta: 4 

Antal inkluderade RCT-
studier som berörde 
subakut smärta: 15 

Antal inkluderade RCT-
studier som berörde 
långvarig smärta: 15 

Exkluderade: 1 
Anledning: ej levererad från databasen 
på grund av tekniska fel 
 

Exkluderade: 20  
Anledning: ej konservativ intervention vid 
lateral epikondylalgi, ej RCT 

Antal inkluderade RCT-studier 
oberoende av smärtstadium: 34 



Bilaga 3 

Sökord och träffar 

Databas  Sökord Träffar Relevanta Exkluderade 
AMED Lateral epicondylitis AND 

Conservative treatment 
1 1 0 

 Lateral epicondylitis AND 
Acupuncture 

1 0 1  

 Lateral epicondylitis AND Exercise 10 3  7  
 Lateral epicondylitis AND 

Transcutaneous Electric Nerve 
Stimulation 

0 0 0 

 Lateral epicondylitis AND Shock 
Waves 

0 0 0 

 Lateral epicondylitis AND Friction 
massage 

2 0  2  

 Lateral epicondylitis AND Laser 
therapy 

0 0 0 

 Lateral epicondylitis AND Braces 1 0 1  
 Lateral epicondylitis AND 

Extracorporeal shock wave therapy 
0 0 0 

 Lateral epicondylitis AND Tape 0 0 0 
 Lateral epicondylitis AND 

Ultrasound 
2 0 2  

 Lateral epicondylitis AND Rebox 0 0 0 
 Lateral epicondylitis AND Combined 

Modality Therapy 
0 0 0 

 Lateral epicondylitis AND 
Mobilization 

1 1  0 

 Lateral epicondylitis AND 
Manipulation 

3 0 3  

 Lateral epicondylitis AND Pulsed 
electromagnetic field 

0 0 0 

 Lateral epicondylitis AND Ice 1 0 1  
 Lateral epicondylitis AND Massage 4 0 4  
 Lateral epicondylitis AND 

Interference 
0 0 0 

 Lateral epicondylitis AND ScanLab 0 0 0 
 Lateral epicondylitis AND Muscle 

Stretching Exercises 
0 0 0 

 Lateral epicondylalgia AND 
Conservative treatment 

0 0 0 

 Lateral epicondylalgia AND 
Acupuncture 

1 0 1  

 Lateral epicondylalgia AND 
Exercise 

3 0 3  

 Lateral epicondylalgia AND 
Transcutaneous Electric Nerve 
Stimulation 

0 0 0 

 Lateral epicondylalgia AND Shock 
Waves 

0 0 0 

 Lateral epicondylalgia AND Friction 
massage 

0 0 0 

 Lateral epicondylalgia AND Laser 
therapy 

0 0 0 

 Lateral epicondylalgia AND Braces 0 0 0 
 Lateral epicondylalgia AND 

Extracorporeal shock wave therapy 
0 0 0 

 Lateral epicondylalgia AND Tape 0 0 0 



 

Databas  Sökord Träffar Relevanta Exkluderade 
CINAHL Lateral epicondylitis AND 

Conservative treatment 
0 0 0 

 Lateral epicondylitis AND 
Acupuncture 

0 0 0 

 Lateral epicondylitis AND Exercise 3 3  0 
 Lateral epicondylitis AND 

Transcutaneous Electric Nerve 
Stimulation 

0 0 0 

 Lateral epicondylalgia AND 
Ultrasound 

0 0 0 

 Lateral epicondylalgia AND Rebox 0 0 0 
 Lateral epicondylalgia AND 

Combined Modality Therapy 
0 0 0 

 Lateral epicondylalgia AND 
Mobilization 

3 2  1  

 Lateral epicondylalgia AND 
Manipulation  

5 2  3  

 Lateral epicondylalgia AND Pulsed 
electromagnetic field 

0 0 0 

 Lateral epicondylalgia AND Ice 0 0 0 
 Lateral epicondylalgia AND 

Massage 
1 0 1  

 Lateral epicondylalgia AND 
Interference 

0 0 0 

 Lateral epicondylalgia AND 
ScanLab 

0 0 0 

 Lateral epicondylalgia AND Muscle 
Stretching Exercises 

0 0 0 

 Tennis elbow AND Conservative 
treatment 

1 0 1  

 Tennis elbow AND Acupuncture 1 0 1  
 Tennis elbow AND Exercise 9 1  8  
 Tennis elbow AND Transcutaneous 

Electric Nerve Stimulation 
0 0 0 

 Tennis elbow AND Shock Waves 0 0 0 
 Tennis elbow AND Friction 

massage 
3 0 3  

 Tennis elbow AND Laser therapy 0 0 0 
 Tennis elbow AND Braces 1 1  0 
 Tennis elbow AND Extracorporeal 

shock wave therapy 
0 0 0 

 Tennis elbow AND Tape 0 0 0 
 Tennis elbow AND Ultrasound 2 0 2  
 Tennis elbow AND Rebox 0 0 0 
 Tennis elbow AND Combined 

Modality Therapy 
0 0 0 

 Tennis elbow AND Mobilization 3 3  0 
 Tennis elbow AND Manipulation  8 2  6  
 Tennis elbow AND Pulsed 

electromagnetic field 
0 0 0 

 Tennis elbow AND Ice 1 0 1  
 Tennis elbow AND Massage 5 0 5  
 Tennis elbow AND Interference 0 0 0 
 Tennis elbow AND ScanLab 0 0 0 
 Tennis elbow AND Muscle 

Stretching Exercises 
0 0 0 

 Summa 73 16 57 



 Lateral epicondylitis AND Shock 
Waves 

0 0 0 

 Lateral epicondylitis AND Friction 
massage 

0 0 0 

 Lateral epicondylitis AND Laser 
therapy 

1 1  0 

 Lateral epicondylitis AND Braces 0 0 0 
 Lateral epicondylitis AND 

Extracorporeal shock wave therapy 
2 2  0 

 Lateral epicondylitis AND Tape 0 0 0 
 Lateral epicondylitis AND 

Ultrasound 
4 4  0 

 Lateral epicondylitis AND Rebox 0 0 0 
 Lateral epicondylitis AND Combined 

Modality Therapy 
1 1  0 

 Lateral epicondylitis AND 
Mobilization 

1 1  0 

 Lateral epicondylitis AND 
Manipulation 

1 1  0 

 Lateral epicondylitis AND Pulsed 
electromagnetic field 

0 0 0 

 Lateral epicondylitis AND Ice 1 1  0 
 Lateral epicondylitis AND Massage 1 1  0 
 Lateral epicondylitis AND 

Interference 
0 0 0 

 Lateral epicondylitis AND ScanLab 0 0 0 
 Lateral epicondylitis AND Muscle 

Stretching Exercises 
0 0 0 

 Lateral epicondylalgia AND 
Conservative treatment 

1 1  0 

 Lateral epicondylalgia AND 
Acupuncture 

0 0 0 

 Lateral epicondylalgia AND 
Exercise 

1 1  0 

 Lateral epicondylalgia AND 
Transcutaneous Electric Nerve 
Stimulation 

0 0 0 

 Lateral epicondylalgia AND Shock 
Waves 

0 0 0 

 Lateral epicondylalgia AND Friction 
massage 

1 1  0 

 Lateral epicondylalgia AND Laser 
therapy 

0 0 0 

 Lateral epicondylalgia AND Braces 0 0 0 
 Lateral epicondylalgia AND 

Extracorporeal shock wave therapy 
0 0 0 

 Lateral epicondylalgia AND Tape 0 0 0 
 Lateral epicondylalgia AND 

Ultrasound 
0 0 0 

 Lateral epicondylalgia AND Rebox 0 0 0 
 Lateral epicondylalgia AND 

Combined Modality Therapy 
0 0 0 

 Lateral epicondylalgia AND 
Mobilization 

0 0 0 

 Lateral epicondylalgia AND 
Manipulation  

1 1  0 

 Lateral epicondylalgia AND Pulsed 
electromagnetic field 

0 0 0 

 Lateral epicondylalgia AND Ice 0 0 0 
 Lateral epicondylalgia AND 1 1  0 



Massage 
 Lateral epicondylalgia AND 

Interference 
0 0 0 

 Lateral epicondylalgia AND 
ScanLab 

0 0 0 

 Lateral epicondylalgia AND Muscle 
Stretching Exercises 

0 0 0 

 Tennis elbow AND Conservative 
treatment 

1 1  0 

 Tennis elbow AND Acupuncture 0 0 0 
 Tennis elbow AND Exercise 4 3  0 
 Tennis elbow AND Transcutaneous 

Electric Nerve Stimulation 
0 0 0 

 Tennis elbow AND Shock Waves 0 0 0 
 Tennis elbow AND Friction 

massage 
1 1  0 

 Tennis elbow AND Laser therapy 1 1  0 
 Tennis elbow AND Braces 0 0 0 
 Tennis elbow AND Extracorporeal 

shock wave therapy 
2 2  0 

 Tennis elbow AND Tape 0 0 0 
 Tennis elbow AND Ultrasound 4 4  0 
 Tennis elbow AND Rebox 0 0 0 
 Tennis elbow AND Combined 

Modality Therapy 
1 1  0 

 Tennis elbow AND Mobilization 1 1  0 
 Tennis elbow AND Manipulation  2 2  1  
 Tennis elbow AND Pulsed 

electromagnetic field 
0 0 0 

 Tennis elbow AND Ice 1 1  0 
 Tennis elbow AND Massage 2 2  0 
 Tennis elbow AND Interference 0 0 0 
 Tennis elbow AND ScanLab 0 0 0 
 Tennis elbow AND Muscle 

Stretching Exercises 
0 0 0 

 Summa 40 39 1 
 

Databas  Sökord Träffar Relevanta Exkluderade 
PubMed Lateral epicondylitis AND 

Conservative treatment 
3 3  0 

 Lateral epicondylitis AND 
Acupuncture 

0 0 0 

 Lateral epicondylitis AND Exercise 7 7  2  
 Lateral epicondylitis AND 

Transcutaneous Electric Nerve 
Stimulation 

0 0 0 

 Lateral epicondylitis AND Shock 
Waves 

3 3  0 

 Lateral epicondylitis AND Friction 
massage 

1 1  0 

 Lateral epicondylitis AND Laser 
therapy 

4 4  0 

 Lateral epicondylitis AND Braces 6 6  0 
 Lateral epicondylitis AND 

Extracorporeal shock wave therapy 
5 5  0 

 Lateral epicondylitis AND Tape 0 0 0 
 Lateral epicondylitis AND 

Ultrasound 
8 7  1  

 Lateral epicondylitis AND Rebox 0 0 0 



 Lateral epicondylitis AND Combined 
Modality Therapy 

4 3 1  

 Lateral epicondylitis AND 
Mobilization 

2 1  1  

 Lateral epicondylitis AND 
Manipulation 

2 1  1  

 Lateral epicondylitis AND Pulsed 
electromagnetic field 

1 1  0 

 Lateral epicondylitis AND Ice 1 1  0 
 Lateral epicondylitis AND Massage 1 0 1  
 Lateral epicondylitis AND 

Interference 
0 0 0 

 Lateral epicondylitis AND ScanLab 0 0 0 
 Lateral epicondylitis AND Muscle 

Stretching Exercises 
0 0 0 

 Lateral epicondylalgia AND 
Conservative treatment 

1 1  0 

 Lateral epicondylalgia AND 
Acupuncture 

0 0 0 

 Lateral epicondylalgia AND 
Exercise 

2 1  1  

 Lateral epicondylalgia AND 
Transcutaneous Electric Nerve 
Stimulation 

0 0 0 

 Lateral epicondylalgia AND Shock 
Waves 

0 0 0 

 Lateral epicondylalgia AND Friction 
massage 

0 0 0 

 Lateral epicondylalgia AND Laser 
therapy 

0 0 0 

 Lateral epicondylalgia AND Braces 0 0 0 
 Lateral epicondylalgia AND 

Extracorporeal shock wave therapy 
0 0 0 

 Lateral epicondylalgia AND Tape 1 1  0 
 Lateral epicondylalgia AND 

Ultrasound 
0 0 0 

 Lateral epicondylalgia AND Rebox 0 0 0 
 Lateral epicondylalgia AND 

Combined Modality Therapy 
0 0 0 

 Lateral epicondylalgia AND 
Mobilization 

3 3  0 

 Lateral epicondylalgia AND 
Manipulation  

6 5  1  

 Lateral epicondylalgia AND Pulsed 
electromagnetic field 

0 0 0 

 Lateral epicondylalgia AND Ice 0 0 0 
 Lateral epicondylalgia AND 

Massage 
0 0 0 

 Lateral epicondylalgia AND 
Interference 

0 0 0 

 Lateral epicondylalgia AND 
ScanLab 

0 0 0 

 Lateral epicondylalgia AND Muscle 
Stretching Exercises 

0 0 0 

 Tennis elbow AND Conservative 
treatment 

6 5  1  

 Tennis elbow AND Acupuncture 0 0 0 
 Tennis elbow AND Exercise 14 12  2  
 Tennis elbow AND Transcutaneous 

Electric Nerve Stimulation 
1 1  0 



 Tennis elbow AND Shock Waves 5 4  1  
 Tennis elbow AND Friction 

massage 
0 0 0 

 Tennis elbow AND Laser therapy 4 4  0 
 Tennis elbow AND Braces 12 12  0 
 Tennis elbow AND Extracorporeal 

shock wave therapy 
5 5  0 

 Tennis elbow AND Tape 0 0 0 
 Tennis elbow AND Ultrasound 9 9  0 
 Tennis elbow AND Rebox 0 0 0 
 Tennis elbow AND Combined 

Modality Therapy 
5 4  1  

 Tennis elbow AND Mobilization 3 3  0 
 Tennis elbow AND Manipulation  6 5   
 Tennis elbow AND Pulsed 

electromagnetic field 
1 1  0 

 Tennis elbow AND Ice 1 1  0 
 Tennis elbow AND Massage 0 0 0 
 Tennis elbow AND Interference 0 0 0 
 Tennis elbow AND ScanLab 0 0 0 
 Tennis elbow AND Muscle 

Stretching Exercises 
0 0 0 

 Summa 133 120 13 
 

Databas  Sökord Träffar Relevanta Exkluderade 
Scopus Lateral epicondylitis AND 

Conservative treatment 
29 5  24  

 Lateral epicondylitis AND 
Acupuncture 

4 0 4  

 Lateral epicondylitis AND Exercise 24 12  12  
 Lateral epicondylitis AND 

Transcutaneous Electric Nerve 
Stimulation 

1 1  0 

 Lateral epicondylitis AND Shock 
Waves 

13 9  3  

 Lateral epicondylitis AND Friction 
massage 

2 0 2  

 Lateral epicondylitis AND Laser 
therapy 

8 5  3  

 Lateral epicondylitis AND Braces 14 7  7  
 Lateral epicondylitis AND 

Extracorporeal shock wave therapy 
7 6  1 

 Lateral epicondylitis AND Tape 1 1  0 
 Lateral epicondylitis AND 

Ultrasound 
20 9  11 

 Lateral epicondylitis AND Rebox 0 0 0 
 Lateral epicondylitis AND Combined 

Modality Therapy 
7 3  4  

 Lateral epicondylitis AND 
Mobilization 

2 2 0 

 Lateral epicondylitis AND 
Manipulation 

13 3  8  

 Lateral epicondylitis AND Pulsed 
electromagnetic field 

1 1  0 

 Lateral epicondylitis AND Ice 2 1  1  
 Lateral epicondylitis AND Massage 4 0 4  
 Lateral epicondylitis AND 

Interference 
0 0 0 

 Lateral epicondylitis AND ScanLab 0 0 0 



 Lateral epicondylitis AND Muscle 
Stretching Exercises 

0 0 0 

 Lateral epicondylalgia AND 
Conservative treatment 

1 1  0 

 Lateral epicondylalgia AND 
Acupuncture 

1 0 1  

 Lateral epicondylalgia AND 
Exercise 

10 2  8  

 Lateral epicondylalgia AND 
Transcutaneous Electric Nerve 
Stimulation 

0 0 0 

 Lateral epicondylalgia AND Shock 
Waves 

0 0 0 

 Lateral epicondylalgia AND Friction 
massage 

1 1  0 

 Lateral epicondylalgia AND Laser 
therapy 

1 0 1  

 Lateral epicondylalgia AND Braces 2 0 2  
 Lateral epicondylalgia AND 

Extracorporeal shock wave therapy 
0 0 0 

 Lateral epicondylalgia AND Tape 1 1  0 
 Lateral epicondylalgia AND 

Ultrasound 
1 1  0 

 Lateral epicondylalgia AND Rebox 0 0 0 
 Lateral epicondylalgia AND 

Combined Modality Therapy 
0 0 0 

 Lateral epicondylalgia AND 
Mobilization 

7 4  3  

 Lateral epicondylalgia AND 
Manipulation  

10 6  4  

 Lateral epicondylalgia AND Pulsed 
electromagnetic field 

0 0 0 

 Lateral epicondylalgia AND Ice 0 0 0 
 Lateral epicondylalgia AND 

Massage 
3 1  2  

 Lateral epicondylalgia AND 
Interference 

0 0 0 

 Lateral epicondylalgia AND 
ScanLab 

0 0 0 

 Lateral epicondylalgia AND Muscle 
Stretching Exercises 

0 0 0 

 Tennis elbow AND Conservative 
treatment 

46 6  40 

 Tennis elbow AND Acupuncture 19 2  17  
 Tennis elbow AND Exercise 62 17  45  
 Tennis elbow AND Transcutaneous 

Electric Nerve Stimulation 
2 2  0 

 Tennis elbow AND Shock Waves 22 12  10  
 Tennis elbow AND Friction 

massage 
4 1  3  

 Tennis elbow AND Laser therapy 12 6  6 
 Tennis elbow AND Braces 27 12  15  
 Tennis elbow AND Extracorporeal 

shock wave therapy 
7 7  0 

 Tennis elbow AND Tape 2 2  0 
 Tennis elbow AND Ultrasound 36 11  25 
 Tennis elbow AND Rebox 0 0 0 
 Tennis elbow AND Combined 

Modality Therapy 
12 5  7  

 Tennis elbow AND Mobilization 9 4  5  



 Tennis elbow AND Manipulation  23 12  11  
 Tennis elbow AND Pulsed 

electromagnetic field 
1 1 (753) 0 

 Tennis elbow AND Ice 5 2  3  
 Tennis elbow AND Massage 13 1  12  
 Tennis elbow AND Interference 0 0 0 
 Tennis elbow AND ScanLab 0 0 0 
 Tennis elbow AND Muscle 

Stretching Exercises 
0 0 0 

 Summa 492 188 304 
 

 

Databas Totalt Relevanta Exkluderade 
AMED  73 16 57 
CINAHL 40 39 1 
PubMed 133 120 13 
Scopus 492 188 304 
Summa 738 363 375 
 

 

Valda kriterier i databaserna 

AMED 
År: 2003-2011 
Språk: English 
Typ: Juornal Article 

CINAHL 
År: 2003-2011 
Språk: English 
Typ: RCT 

PubMed 
År: 2003-2011 
Språk: English 
Typ: RCT 

Scopus  
År: 2003-2011 
Språk: English 
Typ: Article 

 





 Bilaga 5 

 
Bevisvärde och evidensstyrka 

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 som 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 dock evidensstyrkan 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. 

 

Data i ovanstående tabell är hämtad från ”faktaruta 1” av SBU (2007). 



Bilaga 6 

Resultattabell 

Författare 
(årtal) 

Deltagare Intervention Interventionsper
iod 

Uppföljningsper
iod* 

Mätmetoder Resultat PEDro 
Bevisvärde 

Staples et al. 
(2008) 
 

68 
 
Medelålder 
49 
 
40♂ 
28♀ 
 
Långvarig 
smärta 

Stötvågsterapi 
(Extracorporeal Shock 
Wave Therapy, 
ESWT) (gr 1). 
 
Placebo-ESWT (gr 2). 

3 veckor, 
endast mätt 
mellan 
grupperna 
 
 

26 veckor Självskattad hälsa 
• SF-36 
• PET 
• PET för allmän hälsa 

Funktion 
• VAS för funktion 
• DASH 

Smärta 
• VAS för smärta 
• 8IPFFI 
• PFGS 

Styrka 
• MGS 

Självskattad hälsa efter intervention  
Ingen signifikant skillnad i självskattad hälsa mellan 
grupperna. 
Självskattad hälsa efter uppföljning 
Signifikant ökad självskattad hälsa i gr 1 och gr 2 enligt 
PET. Ingen signifikant ökad självskattad hälsa i gr 1 och 
gr 2 enligt SF-36 och PET för allmän hälsa. Ingen 
signifikant skillnad i självskattad hälsa mellan grupperna. 
Funktion efter intervention 
Ingen signifikant skillnad i funktion mellan grupperna. 
Funktion efter uppföljning 
Signifikant ökad funktion i gr 1 och gr 2. Ingen signifikant 
skillnad i funktion mellan grupperna. 
Smärta efter intervention 
Ingen signifikant skillnad i smärta mellan grupperna. 
Smärta efter uppföljning 
Signifikant minskad smärta i gr 1 och gr 2. Ingen 
signifikant skillnad i smärta mellan grupperna. 
Styrka efter intervention  
Ingen signifikant skillnad i styrka mellan grupperna. 
Styrka efter uppföljning 
Signifikant ökad styrka i gr 1 och gr 2. Ingen signifikant 
skillnad i styrka mellan grupperna. 

10/10  
 
Högt 

Bisset et al. 
(2009) 

198  
 
Medelålder 
47,6 
 
128♂ 
70♀ 
 
Subakut 
smärta 

Wait and see (gr 1). 
 
Kortison injektion (gr 
2). 
 
Mulligan´s 
Mobilization with 
Movement, 
styrketräning, 
hemträning och själv 
mobilisering (gr 3). 

6 veckor 
 

52 veckor Sensomotorik 
• Standard reaktionstid 
• Reaktionstid 
• Rörelsehastighet  

Sensomotorik efter intervention och uppföljning 
Ingen signifikant skillnad i sensomotoriken mellan 
grupperna. 

8/10  
 
Högt 

Bisset et al. 
(2006) 

198  
 
Subakut 
smärta 

Wait and see (gr 1). 
 
Kortison injektion (gr 
2). 

6 veckor  
 

52 veckor Självskattad hälsa 
• GI  

Smärta 
• Bedömning av smärtans 

Självskattad hälsa efter intervention 
Signifikant skillnad i ökad självskattad hälsa mellan 
grupperna 1 och 2, till fördel för gr 2. Signifikant skillnad i 
ökad självskattad hälsa mellan grupperna 1 och 3, till 

8/10  
 
Högt 



 
Armbågsmanipulatio, 
styrketräning, 
hemträning och 
självmanipulation (gr 
3). 
 
 

svårighetsgrad 
• PFGS 
 

fördel för gr 3. Ingen signifikant skillnad av självskattad 
hälsa mellan grupperna 2 och 3. 
Självskattad hälsa efter uppföljning 
Signifikant skillnad i ökad självskattad hälsa mellan 
grupperna 1 och 2, till fördel för gr 2.  Signifikant skillnad i 
ökad självskattad hälsa mellan grupperna 1 och 3, till 
fördel för gr 3. Signifikant skillnad i ökad självskattad 
hälsa mellan grupperna 2 och 3, till fördel för gr 2. 
Smärta efter intervention 
Signifikant skillnad i minskad smärta mellan grupperna 1 
och 2, till fördel för gr 2.  Signifikant skillnad i minskad 
smärta mellan grupperna 1 och 3, till fördel för gr 3. 
Signifikant skillnad i minskad smärta mellan grupperna 2 
och 3, till fördel för gr 2. 
Smärta efter uppföljning  
Signifikant skillnad i minskad smärta mellan grupperna 1 
och 2, till fördel för gr 2. Ingen signifikant skillnad i smärta 
mellan grupperna 1 och 3. Signifikant skillnad i minskad 
smärta mellan grupperna 2 och 3, till fördel för gr 2. 

Coff et al. 
(2009) 

26  
 
 Medelålder 
44 
 
13♂ 
13 ♀ 
 
Akut och 
subakut 
smärta 

Inter X (TENS) 
elektrisk stimulering 
av triggerpunkter med 
friktionsmassage 
styrketräning, 
stretching och 
ultraljud (gr 1).  
 
Friktionsmassage, 
styrketräning, 
stretching och 
ultraljud (gr 2). 

3 veckor 
 
 

39 veckor Funktion 
•  PRTEEQ 

Smärta 
• VAS 

Styrka 
• MGS 

Funktion efter intervention 
Signifikant ökad funktion i gr 1 och gr 2. Ingen signifikant 
skillnad i funktion mellan grupperna.   
Funktion efter uppföljning Signifikant ökad funkton i gr 
1. Ingen signifikant ökad funktion i gr 2. Ingen signifikant 
skillnad i funktion mellan grupperna.   
Smärta efter intervention Signifikant minskad smärta i 
gr 1 och gr 2. Ingen signifikant skillnad i smärta mellan 
grupperna.   
Smärta efter uppföljning 
Signifikant minskad smärta i gr 1 och gr 2. Ingen 
signifikant skillnad i smärta mellan grupperna.   
Styrka efter intervention 
Ingen signifikant ökad styrka i gr 1.  Signifikant ökad 
styrka i gr 2. Ingen signifikant skillnad i styrka mellan 
grupperna. 
Styrka efter uppföljning 
Bedömning gjordes ej på styrka. 

8/10  
 
Högt 

Struijs et al. 
(2006) 

180  
 
Medelålder 
45 
 
91♂ 
89♀ 
 

Ultraljud, 
friktionsmassage, 
styrketräning och 
stretching (gr 1). 
 
Armbågsortos (gr 2). 
 
Armbågsortos, 

6 veckor, inga 
mätningar 
gjordes. 
 
 

52 veckor Självskattad hälsa 
• Självskattad hälsa  
• Livskvalitet 

Smärta 
• Bedömning av smärtans 

svårighetsgrad 
• Smärtintensitet 

Självskattad hälsa efter uppföljning 
Signifikant skillnad i ökad självskattad hälsa mellan 
grupperna 1 och 2, till fördel för gr 1 enligt egenskattad 
förbättring.  Ingen signifikant skillnad av självskattad 
hälsa mellan grupperna 1 och 2 enligt livskvalitet. Ingen 
signifikant skillnad av självskattad hälsa mellan 
grupperna 1 och 3. Signifikant skillnad i ökad självskattad 
hälsa mellan grupperna 2 och 3, till fördel för gr 3 enligt 

8/10  
 
Högt 



Subakut 
smärta 

ultraljud, 
friktionsmassage, 
styrketräning och 
stretching (gr 3). 

livskvalitet.  Ingen signifikant skillnad av självskattad 
hälsa mellan grupperna 2 och 3 enligt egenskattad 
självskattad hälsa.  
Smärta efter uppföljning 
Signifikant skillnad i minskad smärta mellan grupperna 1 
och 2, till fördel för gr 1.   
Ingen signifikant skillnad av smärta mellan grupperna 1 
och 3. Signifikant skillnad i minskad smärta mellan 
grupperna 2 och 3, till fördel för gr 3. 

Blanchette et 
al. (2011) 
 
 

30  
 
Medelålder 
47 
 
12♂ 
15♀ 
 
Subakut 
smärta 

Utökad 
mjukdelsmobilisering 
(gr 1). 
 
Stretching och första 
graden av 
smärtstillande (gr 2). 

6 veckor 
 

13 veckor Funktion 
• PRTEEQ 

Smärta 
• VAS 
• PFGS 

Funktion efter intervention 
Signifikant ökad funktion i gr 1.  Ingen signifikant ökad 
funktion i gr 2.  
Funktion efter uppföljning 
Signifikant ökad funktion i gr 1 och gr 2. 
Smärta efter intervention  
Signifikant minskad smärta enligt VAS i gr 1.  Ingen 
signifikant minskad smärta enligt smärtfri greppstyrka i gr 
1. Ingen signifikant minskad smärta enligt VAS och 
smärtfri greppstyrka i gr 2. 
Smärta efter uppföljning 
Signifikant minskad smärta enligt VAS och smärtfri 
greppstyrka i gr 1 och gr 2. 

7/10  
 
Medelhögt 
 
 

D’Vaz et al. 
(2006) 

59 
 
Medelålder 
50 
 
24♂ 
25♀  
 
Subakut 
smärta  

Pulsed low-intensity 
ultrasound therapy 
(LIUS) (gr 1).  
 
Placebo ultraljud (gr 
2). 

12 veckor Ingen 
uppföljning 

Smärta 
• VAS 
• PREFQ 

Styrka 
• MGS 

Smärta efter intervention 
Ingen signifikant minskad smärta i gr 1 och gr 2. Ingen 
signifikant skillnad av smärta mellan grupperna. 
Styrka efter intervention  
Ingen signifikant ökad styrka i gr 1 och gr 2. Ingen 
signifikant skillnad av styrka mellan grupperna. 

7/10  
 
Medelhögt 
 
 

Emanet et al. 
(2010) 

49 (50 
armbågar) 
 
Medelålder 
47 
 
13♂ 
36♀ 
 
Akut smärta 
 
 

Laser, styrketräning, 
rörelseträning och 
stretching (gr 1). 
 
Placebo laser, 
styrketräning, 
rörelseträning och 
stretching (gr 2). 

12 veckors  Ingen 
uppföljning 

Självskattad hälsa 
• NHP 

Funktion 
• DASH 
• PRTEEQ 

Smärta 
• VAS under vila  
• VAS under aktivitet 
• VAS viddorsalflexion  
• Smärta vid tryck 
• PFGS 

Självskattad hälsa efter intervention 
Signifikant ökad självskattad hälsa i gr 1 och gr 2. Ingen 
signifikant skillnad i funktion mellan grupperna. 
Funktion efter intervention 
Signifikant ökad funktion i gr 1 och gr 2. Signifikant 
skillnad i ökad funktion mellan grupperna till fördel för gr 
1. 
Smärta efter intervention 
Signifikant minskad smärta i gr 1 och gr 2. Signifikant 
skillnad i minskad smärta mellan grupperna till fördel för 
gr 1 enligt VAS vid dorsalflexion och smärta vid tryck. 
Ingen signifikant skillnad i smärta mellan grupperna enligt 
VAS under vila, VAS under aktivitet och PFGS. 

7/10  
 
Medelhögt 



 
. 

Lam & Cheing 
(2007) 

39  
 
Medelålder 
47 
 
16♂ 
23♀ 
 
Långvarig 
smärta 

Lågenergilaser (Low 
level laser therapy, 
LLLT) och hemträning 
(gr 1).  
 
Shamlaser och 
hemträning (gr 2). 

3 veckor och 
sen ytterligare 3 
veckor med 
enbart 
hemträning tills 
uppföljningen 
utfördes. 
 

3 veckor Funktion 
• DASH 

Smärta 
• MPT 
• VAS 

Styrka 
• MGS 

  

Funktion efter intervention 
Signifikant ökad funktion i gr 1. Inte signifikant ökad 
funktion i gr 2. Ingen signifikant skillnad mellan 
grupperna. 
Funktion efter uppföljning 
Signifikant ökad funktion i gr 1 och gr 2.  Signifikant 
skillnad av ökad funktion mellan grupperna till fördel för 
gr 1. 
Smärta efter intervention 
Signifikant minskad smärta i gr 1. Inte signifikant minskad 
smärta i gr 2. Signifikant skillnad av minskad smärta 
mellan grupperna till fördel för gr 1. 
Smärta efter uppföljning 
Signifikant minskad smärta i gr 1 och gr 2.  Signifikant 
skillnad av minskad smärta mellan grupperna till fördel 
för gr 1. 
Styrka efter intervention 
Signifikant ökad styrka i gr 1. Inte signifikant ökad styrka i 
gr 2. Ingen signifikant skillnad av styrka mellan 
grupperna. 
Styrka efter uppföljning 
Signifikant ökad styrka i gr 1 och gr 2.  Signifikant skillnad 
av ökad styrka mellan grupperna till fördel för gr 1. 

7/10  
 
Medelhögt 
 
 

Stergioulas 
(2007) 

50 
 
Medelålder 
46  
 
31♂ 
19♀  
 
Långvarig 
smärta 

Lågenergilaser (Low 
level laser therapy, 
LLLT), plyometrisk 
träning och 
armbågsband (gr 1). 
 
Placebo laser, 
plyometrisk träning 
och armbågsband (gr 
2). 
 

8 veckor och 
sen ytterligare 8 
veckor med 
enbart 
plyometrisk 
träning och 
armbågsband 
tills 
uppföljningen 
utfördes. 
 

8 veckor Rörelseomfång 
• ROM 

Smärta 
• VAS under vila 
• VAS vid tryck 
• VAS vid isometriskt test 
• PFGS 
• MFT 
• WT 

Styrka 
• MGS 

 
 

Rörelseomfång efter intervention 
Ingen signifikant skillnad av rörelseomfång mellan 
grupperna. 
Rörelseomfång efter uppföljning 
Signifikant skillnad av ökat rörelseomfång mellan 
grupperna, till fördel för gr 1. 
Smärta efter intervention 
Signifikant skillnad av minskad smärta mellan grupperna, 
till fördel för gr 1. 
Smärta efter uppföljning 
Signifikant skillnad av minskad smärta mellan grupperna, 
till fördel för gr 1. 
Styrka efter intervention 
Signifikant skillnad av ökad styrka mellan grupperna, till 
fördel för gr 1. 
Styrka efter uppföljning 
Signifikant skillnad av ökad styrka mellan grupperna, till 
fördel för gr 1. 

7/10  
 
Medelhögt 
 
 

Radwan et al. 
(2008) 

56  
 

Stötvågsterapi 
(Extracorporeal shock 

Interventionen 
gavs vid ett 

52 veckor Smärta 
• VAS under natten 

Smärta efter uppföljning 
Signifikant minskad smärta i gr 1 enligt VAS under 

7/10  
 



Medelålder 
40 
 
33♂ 
23♀ 
 
Långvarig 
smärta 

wave treatment, 
ESWT) utan lokal 
bedövning (gr 1). 
 
Percutaneous 
tenotomy på 
extensorsenornas 
gemensamma 
ursprung vid laterala 
epikondylen (gr 2). 

tillfälle och inga 
mätningar 
gjordes direkt 
efter. 

• VAS under vila  
• VAS vid tryck  
• Thomsen test 
• Chair test 
• RMS 

Styrka 
• MGS 

natten, VAS vid tryck, Thomsens test och Chair test. 
Ingen signifikant minskad smärta i gr 1 enligt VAS under 
vila och RMS.  Signifikant minskad smärta i gr 2 enligt 
VAS vid tryck, Thomsen test och Chair test. Ingen 
signifikant minskad smärta i gr 2 enligt VAS under natten, 
VAS under vila och RMS. Ingen signifikant skillnad 
mellan grupperna i smärta. 
Styrka efter uppföljning 
Ingen signifikant ökning av styrkan i gr 1 och gr 2. Ingen 
signifikant skillnad mellan grupperna i styrka. 

Medelhögt 
 
 

Öken et al. 
(2008) 

58  
 
Medelålder 
45 
 
15♂ 
50♀ 
 
Akut smärta 
 
 

Counterforce ortos, 
stretching och 
styrketräning (gr 1). 
 
Ultraljud, stretching 
och styrketräning (gr 
2). 
 
Lågenergilaser (Low 
level laser therapy, 
LLLT), stretching och 
styrketräning (gr 3). 

2 veckor  4 veckor Självskattad hälsa 
• Egenskattad 

självskattad hälsa 
Smärta 

• VAS 
Styrka 

• MGS 

Självskattad hälsa efter intervention 
Ingen signifikant ökad självskattad hälsa i gr 1, gr 2 och 
gr 3.  Ingen signifikant skillnad i självskattad hälsa mellan 
grupperna. 
Självskattad hälsa efter uppföljning 
Ingen signifikant ökad självskattad hälsa i gr 1, gr 2 och 
gr 3.  Ingen signifikant skillnad i självskattad hälsa mellan 
grupperna. 
Smärta efter intervention 
Signifikant minskad smärta i gr 1, gr 2 och gr 3. Ingen 
signifikant skillnad i smärta mellan grupperna. 
Smärta efter uppföljning 
Ingen signifikant minskad smärta i gr 1. Signifikant 
minskad smärta i gr 2 och gr 3. Ingen signifikant skillnad i 
smärta mellan grupperna. 
Styrka efter intervention 
Ingen signifikant ökad styrka i gr 1 och gr 2. Signifikant 
ökad styrka i gr 3. Ingen signifikant skillnad i styrka 
mellan grupperna. 
Styrka efter uppföljning 
Ingen signifikant ökad styrka i gr 1 och gr 2. Signifikant 
ökad styrka i gr 3. Ingen signifikant skillnad i styrka 
mellan grupperna. 

7/10  
 
Medelhögt 
 
 

Croisier et al. 
(2007) 
 

92 
 
Medelålder 
39 
 
36♂ 
56♀  
 
Långvarig 
smärta 

Isokinetisk excentrisk 
träning, is, TENS, 
ultraljud, 
friktionsmassage och 
stretching (gr 1). 
 
Is, TENS, ultraljud, 
friktionsmassage och 
stretching (gr 2). 

9 veckor  Ingen 
uppföljning 

Självskattad hälsa 
• DQ 

Förändring i vävnad 
•  BUE 

Smärta 
• VAS 

Styrka 
• MGS 

Självskattad hälsa efter intervention 
Signifikant ökad självskattad hälsa i gr 1 och gr 2. 
Signifikant skillnad i ökad självskattad hälsa mellan 
grupperna, till fördel för gr 1. 
Förändring i vävnad efter intervention 
Ingen signifikant skillnad i normalisering av vävnaden 
mellan grupperna. Ingen signifikant skillnad i förbättring 
av vävnaden mellan grupperna. Signifikant skillnad i 
ingen modifikation av vävnaden mellan grupperna, till 
fördel för gr 1. 
Smärta efter intervention 
Signifikant minskad smärta i gr 1. Signifikant skillnad i 

6/10  
 
Medelhögt 



minskad smärta mellan grupperna, till fördel för gr 1. 
Styrka efter intervention 
Ej mätt styrka på involverad sida över tid eller styrka på 
involverad sida mellan grupperna. 

Faes et al. 
(2006) 

63 
 
Medelålder 
47 
 
28♂ 
35♀ 
 
Subakut 
smärta 

Dynamisk 
extensorortos (12 v 
med ortos & 12 v utan 
ortos) (gr 1). 
 
Ingen ortos (12 v utan 
ortos och 12 v med 
ortos) (gr 2). 
 
 

12 veckor 
(första 
interventionsper
ioden) och sen 
12 veckor 
(andra 
interventionsper
ioden)  
 
 

Ingen 
uppföljning 

Smärta 
• VAS 
• PFGS 
• PRFEQ 

Styrka 
• MGS 

 
 

Smärta efter första interventionsperioden 
Signifikant minskad smärta i gr 1. Signifikant minskad 
smärta i gr 2 enligt PFGS. Ingen signifikant minskad 
smärta i gr 2 enligt VAS och PRFEQ. Signifikant skillnad 
av minskad smärta mellan grupperna till fördel för gr 1. 
Smärta efter andra interventionsperioden 
Ingen signifikant minskad smärta i gr 1. Signifikant 
minskad smärta i gr 2. Ingen signifikant skillnad av 
smärta mellan grupperna. 
Styrka efter första interventionsperioden 
Ingen signifikant ökad styrka i gr 1 och gr 2. Ingen 
signifikant skillnad av styrka mellan grupperna. 
Styrka efter andra interventionsperioden 
Ingen signifikant ökad styrka i gr 1 och gr 2. Ingen 
signifikant skillnad av styrka mellan grupperna. 

6/10  
Medelhögt 

Fernández-
Camero et al. 
(2011) 
 
 

18 
 
Medelålder 
41 
 
8♂ 
9♀ 
 
Subakut 
smärta 

Manipulation av 
cervikalen (gr 1). 
 
Manipulation av 
thorakalen 
(gr 2). 

Ett 
interventionstillf
älle 

Ingen 
uppföljning 

Smärta 
• PPT 
• FFGS 

Styrka 
• MGS 

Smärta efter intervention 
Signifikant minskad smärta i gr 1. Ingen signifikant 
minskad smärta i gr 2. Signifikant skillnad i minskad 
smärta mellan grupperna, till fördel för gr 1. 
Styrka efter intervention 
Ej mätt styrka på involverad sida över tid eller styrka på 
involverad sida mellan grupperna. 

6/10  
 
Medelhögt 

Ho et al. (2007) 
 
 

16 
 
Medelålder 
45 
 
3♂ 
13♀ 
 
Långvarig 
smärta 

Microcurrent (en form 
av TENS), hemträning 
med koncentrisk 
träning och stretching 
(gr 1). 
 
Hemträning med 
koncentrisk träning 
och stretching (gr 2). 

3 veckor,  
 

3 veckor Smärta 
• MPT 
• PFGS 
• VAS 

Styrka 
• MGS 

Smärta efter intervention 
Ingen signifikant minskning av smärtan i gr 1 och gr 2. 
Ingen signifikant skillnad av smärta mellan grupperna. 
Smärta efter uppföljning 
Signifikant minskning av smärtan i gr 1 enligt MPT. Ingen 
signifikant minskning av smärtan i gr 1 enligt PFGS och 
VAS. Signifikant minskning av smärtan i gr 2 enligt 
PFGS. Ingen signifikant minskning av smärtan i gr 2 
enligt MPT och VAS.  Ingen signifikant skillnad av smärta 
mellan grupperna. 
Styrka efter intervention 
Ingen signifikant ökning av styrkan i gr 1 och gr 2. Ingen 
signifikant skillnad av styrka mellan grupperna. 
Styrka efter uppföljning 
Ingen signifikant ökning av styrkan i gr 1 och gr 2. Ingen 
signifikant skillnad av styrka mellan grupperna. 

6/10  
 
Medelhögt 



Nagrale et al. 
(2009) 

60 
 
Medelålder 
38 
 
17♂ 
43♀  
 
Långvarig 
smärta 

Phonophoresis (en 
form av ultraljud), 
excentrisk 
styrketräning och 
stretching (gr 1). 
 
Cyriax‡ (gr 2). 
 
 

4 veckor 
 

4 veckor Funktion 
• TEFS 

Smärta 
• VAS 
• PFGS  

Funktion efter intervention 
Signifikant ökad funktion i gr 1 och gr 2. Signifikant 
skillnad av ökad funktion mellan grupperna till fördel för 
gr 1. 
Funktion efter uppföljning  
Signifikant ökad funktion i gr 1 och gr 2. Signifikant 
skillnad av ökad funktion mellan grupperna till fördel för 
gr 1. 
Smärta efter intervention 
Signifikant minskad smärta i gr 1 och gr 2. Signifikant 
skillnad av minskad smärta mellan grupperna till fördel 
för gr 1. 
Smärta efter uppföljning 
Signifikant minskad smärta i gr 1 och gr 2. Signifikant 
skillnad av minskad smärta mellan grupperna till fördel 
för gr 1. 

6/10  
 
Medelhögt 

Nourbakhsh et 
al. (2008) 

23  
 
Medelålder 
52 
 
14♂ 
9♀ 
 
Långvarig 
smärta 

Oscillating-energy 
Manual Therapy 
(OEMT) (gr 1). 
 
Placebo-OEMT (gr 2). 

3 veckor 
 
 

26 veckor Funktion 
• PSFS 

Smärta 
• NRS 

Styrka 
• MGS 

Funktion efter intervention 
Bedömning gjordes ej på funktion. 
Funktion efter uppföljning  
Signifikant ökad funktion i gr 1. Ingen signifikant ökad 
funktion i gr 2. Signifikant skillnad i funktion mellan 
grupperna, till fördel för gr 1. 
Smärta efter intervention Bedömning gjordes ej på 
smärta. 
Smärta efter uppföljning 
Signifikant minskad smärta i gr 1. Ingen signifikant 
minskad smärta i gr 2. Signifikant skillnad i smärta mellan 
grupperna, till fördel för gr 1. 
Styrka efter intervention 
Bedömning gjordes ej på styrka. 
Styrka efter uppföljning 
Signifikant ökad styrka i gr 1. Minskad styrka i gr 2, men 
ingen signifikant minskning. Signifikant skillnad i styrka 
mellan grupperna, till fördel för gr 1. 

6/10 
 
Medelhögt 
 
 

Uzunca et al. 
(2007) 

60 
 
Medelålder 
49 
 
15♂ 
45♀ 
 
Subakut 
smärta 

Pulsed 
electromagnetic field 
therapy (PEFT) och 
handledsskena (gr 1). 
 
Sham-PEFT och 
handledsskena (gr 2). 
 
Injektion av kortison 
och smärtstillande 
samt handledsskena 

3 veckor (3 
månader med 
handledsskena) 
 

13 veckor Smärta 
• VAS under vila  
• VAS under aktivitet  
• VAS under natten  
• VAS vid dorsalflexion  
• VAS vid supination  
• Smärta vid tryck 

 
 

 

Smärta efter intervention 
Signifikant minskad smärta i gr 1, gr 2 och gr 3. 
Signifikant skillnad i minskad smärta mellan gr 1 och gr 2, 
till fördel för gr 1 enligt VAS vid dorsalflexion och VAS vid 
supination. Ingen signifikant skillnad i smärta mellan gr 1 
och gr 2 enligt VAS under natten. Signifikant skillnad i 
minskad smärta mellan gr 1 och gr 3, till fördel för gr 3 
enligt VAS under aktivitet, VAS vid dorsalflexion.  
Ingen signifikant skillnad i smärta mellan gr 1 och gr 3 
enligt VAS under natten. Signifikant skillnad i minskad 
smärta mellan gr 2 och gr 3, till fördel för gr 3 enligt VAS 

6/10  
 
Medelhögt 



(gr 3).  
 

under vila, VAS under aktivitet, VAS vid dorsalflexion, 
VAS vid supination. Signifikant skillnad i minskad smärta 
mellan gr 2 och gr 3, till fördel för gr 2 enligt smärta vid 
tryck. Ingen signifikant skillnad i smärta mellan gr 2 och 
gr 3 enligt VAS under natten. 
Smärta efter uppföljning 
Signifikant minskad smärta i gr 1 och gr 2. Signifikant 
minskad smärta i gr 3 enligt VAS. Ingen signifikant 
smärta i gr 3 enligt smärta vid tryck. Signifikant skillnad i 
minskad smärta mellan gr 1 och gr 2, till fördel för gr 1 
enligt VAS under vila, VAS under aktivitet, VAS vid 
dorsalflexion och VAS vid supination. Signifikant skillnad i 
minskad smärta mellan gr 1 och gr 2, till fördel för gr 2 
enligt smärta vid tryck. Signifikant skillnad i minskad 
smärta mellan gr 1 och gr 3, till fördel för gr 1 enligt VAS 
under vila, VAS under aktivitet och VAS under natten. 
Signifikant skillnad i minskad smärta mellan gr 2 och gr 3, 
till fördel för gr 3 enligt VAS vid dorsalflexion. Signifikant 
skillnad i minskad smärta mellan gr 2 och gr 3, till fördel 
för gr 2 enligt smärta vid tryck.  

Amro et al. 
(2010) 
 
 

34 
 
Medelålder 
37 
 
24♂ 
10♀ 
 
Subakut 
smärta 

Traditionell 
intervention: 
värmebehandling, 
friktionsmassage, 
ultraljud, styrketräning 
och stretching (gr 1). 
 
Mulligan mobilization 
with movement, 
tejpning och 
traditionell 
intervention (gr 2). 

4 veckor Ingen 
uppföljning 

Funktion 
• PRTEEQ 

Smärta 
• VAS 

Styrka 
• MGS 

Funktion efter intervention 
Signifikant ökad funktion i gr 1 och gr 2. Signifikant 
skillnad av ökad funktion mellan grupperna till fördel för 
gr 2. 
Smärta efter intervention 
Signifikant minskad smärta i gr 1 och gr 2. Signifikant 
skillnad av minskad smärta mellan grupperna till fördel 
för gr 2. 
Styrka efter intervention 
Signifikant ökad styrka i gr 1 och gr 2. Ingen signifikant 
skillnad av styrka mellan grupperna. 

5/10  
 
Medelhögt 

Fernández-
Camero et al. 
(2008) 
 
 

10 
 
Medelålder 
42 
 
5♂ 
5♀ 
 
Subakut 
smärta 

Manipulation av 
cervikalen (gr 1). 
 
Manual contact 
intervention (MCI) 
utan utsträckning eller 
tryck på vävnad (gr 
2). 

Två 
interventionstillf
ällen, (minst två 
dygn mellan 
tillfällena) 

 Smärta 
• PPT 
• HPT 
• CPT 
• PFGS 

Styrka 
• MGS 

Smärta efter intervention 
Signifikant minskad smärta i gr 1 enligt PPT och PFGS: 
Ingen signifikant minskad smärta i gr 1 enligt HPT och 
CPT. Ingen signifikant minskad smärta i gr 2. Signifikant 
skillnad av minskad smärta mellan grupperna till fördel 
för gr 1 enligt PPT och PFGS. Signifikans mellan 
grupperna ej testad enligt HPT och CPT. 
Styrka efter intervention 
Ingen signifikant ökad styrka i gr 1 och gr 2. Ingen 
signifikant skillnad av styrka mellan grupperna. 

5/10  
 
Medelhögt 

Ozturan et al. 
(2010) 

60 
 
Medelålder 

Injektion av 
kortikosteroid (gr 1). 
 

3 veckor, ingen 
mätning gjordes 
 

52 veckor Funktion  
• UEFS 

Smärta  

Funktion efter uppföljning 
Signifikant skillnad av ökad funktion mellan gr 1 och gr 2, 
till fördel för gr 2.  Signifikant skillnad av ökad funktion 

5/10  
 
Medelhögt 



45 
 
28♂ 
32♀ 
 
Långvarig 
smärta 

Blod injektion från 
individen själv (gr 2). 
 
Stötvågsterapi 
(Extracorporeal shock 
wave treatment, 
ESWT) (gr 3). 

 • Thomsens 
provokationstest   

Styrka 
• MGS 

mellan gr 1 och gr 3, till fördel för gr 3. Ingen signifikant 
skillnad mellan gr 2 och gr 3. 
Smärta efter uppföljning 
Signifikant skillnad av minskad smärta mellan gr 1 och gr 
2, till fördel för gr 2.  Signifikant skillnad av minskad 
smärta mellan gr 1 och gr 3, till fördel för gr 3. Ingen 
signifikant skillnad mellan gr 2 och gr 3. 
Styrka efter uppföljning 
Ingen signifikant skillnad mellan gr 1 och gr 2. Signifikant 
skillnad av ökad styrka mellan gr 1 och gr 3, till fördel för 
gr 3. Ingen signifikant skillnad mellan gr 2 och gr 3. 

Tyler et al. 
(2010) 

21 
 
Medelålder 
49 
 
10♂ 
11♀ 
 
Subakut 
smärta 

Excentrisk träning, 
stretching, ultraljud, 
friktionsmassage, 
värme & kyla (gr 1). 
 
Styrketräning, 
stretching, ultraljud, 
friktionsmassage, 
värme & kyla (gr 2). 
 

7 veckor  Ingen 
uppföljning 

Funktion 
• DASH 

Smärta 
• VAS 
• Smärta vid tryck 

Styrka 
• Handledsextension 
• Extension av långfingret 
• Kombinerad handleds- 

och långfingerextension 

Funktion efter intervention 
Signifikant ökad funktion i gr 1. Ingen signifikant ökad 
funktion i gr 2. Signifikant skillnad av ökad funktion 
mellan grupperna till fördel för gr 1. 
Smärta efter intervention 
Signifikant minskad smärta i gr 1. Ingen signifikant 
minskad smärta i gr 2. Signifikant skillnad av minskad 
smärta mellan grupperna till fördel för gr 1. 
Styrka efter intervention  
Signifikant ökad styrka i gr 1 enligt handledsextension 
och kombinerad handleds- och långfingerextension. 
Ingen signifikant ökad styrka i gr 1 enligt extension av 
långfingret.  Ingen signifikant ökad styrka i gr 2. 
Signifikant skillnad av ökad styrka mellan grupperna till 
fördel för gr 1 enligt kombinerad handleds- och 
långfingerextension. Ingen signifikant skillnad av styrka 
mellan grupperna enligt handledsextension och 
långfingerextension. 

5/10  
 
Medelhögt 

Altan & Kanat 
(2008) 

50 
 
Medelålder 
50 
 
7♂ 
43♀  
 
Subakut 
smärta 

Armbågsband (gr 1). 
 
Handledsskena (gr 2). 

6 veckor Ingen 
uppföljning 

Smärta 
• VAS 
• Smärtkänslighet  

Styrka 
• MGS 

Smärta efter intervention 
Signifikant minskad smärta i gr 1 och gr 2. Ingen 
signifikant skillnad av smärta mellan grupperna.  
Styrka efter intervention 
Signifikant ökad styrka i gr 1 och gr 2. Ingen signifikant 
skillnad av smärta mellan grupperna.  

4/10  
 
Medelhögt 

Garg et al. 
(2010) 

42 (44 
armbågar) 
 
Medelålder 
52 
 

Handledsextensionss
kena, is och 
stretching (gr 1). 
 
Counterforce strap på 
underarmen, is och 

6 veckor Ingen 
uppföljning 

Självskattad hälsa 
• MEP 

Funktion 
• ASES 

Allmän efter intervention 
Ingen signifikant ökad självskattad hälsa i gr 1 och gr 2. 
Ingen signifikant skillnad av självskattad hälsa mellan 
grupperna. 
Funktion efter intervention 
Ingen signifikant ökad funktion i gr 1 och gr 2. Ingen 

4/10  
 
Medelhögt 



20♂ 
22♀ 
 
Akut smärta 

stretching (gr 2). signifikant skillnad av funktion mellan grupperna. 
 

Jafarian et al. 
(2009) 

52 
 
Medelålder 
41 
 
20♂ 
32♀ 
 
Långvarig 
smärta 

Placebo-ortos 
placerad på 
överarmen (gr 1) 
 
Counterforce 
armbågsband (gr 2). 
 
Counterforce 
armbågsskena (gr 3).  
 
Handledsskena (gr 4). 

4 testomgångar 
vid ett tillfälle 

Ingen 
uppföljning 

Smärta 
• PFGS 

Styrka 
• MGS 

Smärta efter intervention 
Signifikant skillnad i minskad smärta mellan grupperna 1 
och 2, till fördel för gr 2.  Signifikant skillnad i minskad 
smärta mellan grupperna 1 och 3, till fördel för gr 3. Ingen 
signifikant skillnad i smärta mellan grupperna 1 och 4.  
Ingen signifikant skillnad i smärta mellan grupperna 2 och 
3. Signifikant skillnad i minskad smärta mellan grupperna 
2 och 4, till fördel för gr 2. Signifikant skillnad i minskad 
smärta mellan grupperna 3 och 4, till fördel för gr 3.   
Styrka efter intervention 
Ingen signifikant skillnad i styrka mellan grupperna 1 och 
2.  Ingen signifikant skillnad i styrka mellan grupperna 1 
och 3.  Ingen signifikant skillnad i styrka mellan 
grupperna 1 och 4.  Ingen signifikant skillnad i styrka 
mellan grupperna 2 och 3. Signifikant skillnad i minskad 
smärta mellan grupperna 2 och 4, till fördel för gr 2.  
Signifikant skillnad i minskad smärta mellan grupperna 3 
och 4, till fördel för gr 3. 

4/10  
 
Medelhögt 

Luginbûhl et 
al. (2008) 

29 (30 
armbågar) 
 
Medelålder 
47 
 
13 ♂ 
16♀ 
 
Långvarig 
smärta 

Armbågsband samt 
injektion av kortison 
och smärtstillande (gr 
1). 
 
Styrkträning samt 
injektion av kortison 
och smärtstillande (gr 
2). 
 
Armbågsband och 
styrketräning samt 
injektion av kortison 
och smärtstillande (gr 
3). 

6 veckor  
 

52 veckor Smärta 
• N/PS 

Styrka 
• MGS 

Smärta efter intervention 
Ingen signifikant minskad smärta i gr 1, gr 2 och gr 3. 
Ingen signifikant skillnad av smärta mellan grupperna. 
Smärta efter uppföljning 
Signifikant minskad smärta i gr 1, gr 2 och gr 3. Ingen 
signifikant skillnad av smärta mellan grupperna. 
Styrka efter intervention 
Ingen signifikant ökad styrka i gr 1, gr 2 och gr 3. Ingen 
signifikant skillnad av styrka mellan grupperna. 
Styrka efter uppföljning 
Ingen signifikant ökad styrka i gr 1, gr 2 och gr 3. Ingen 
signifikant skillnad av styrka mellan grupperna.  

4/10  
 
Medelhögt 

Manchanda & 
Grover (2008) 
 
 

30 
 
Medelålder 
39 
 
15♂ 
15♀ 
 

Mulligan mobilization 
(MM) samt ultraljud, 
stretching och 
progressiv 
motståndsträning (gr 
1). 
 
Handledsmanipulation 

2 veckor  
 

Ingen 
uppföljning 

Smärta 
• VAS 
• FPS 
• SMC 

 

Smärta efter intervention 
Signifikant minskad smärta i gr 1, gr 2 och gr 3. Ingen 
signifikant skillnad i smärta mellan gr 1 och gr 2. 
Signifikant skillnad i minskad smärta mellan gr 1 och gr 3, 
till fördel för gr 1 enligt SMC.  Ingen signifikant skillnad i 
smärta mellan gr 1 och gr 3 enligt VAS och FPS.  Ingen 
signifikant skillnad i smärta mellan gr 2 och gr 3.  

4/10 
 
Medelhögt 



Subakut 
smärta 

samt ultraljud, 
stretching och 
progressiv 
motståndsträning (gr 
2). 
 
Ultraljud, stretching 
och progressiv 
motståndsträning (gr 
3). 

Park et al. 
(2010) 

31 
 
Medelålder 
50 
 
12 ♂ 
19 ♀ 
 
Långvarig 
smärta 

Hembaserad 
isometrisk 
styrkträning påbörjad 
dag ett (gr 1). 
 
Hembaserad 
isometrisk 
styrketräning påbörjad 
efter fyra veckors 
medicinering av anti-
inflammatorisk 
medicin (gr 2). 

52 veckor Ingen 
uppföljning 

Självskattad hälsa  
• MEP 

Smärta 
• VAS  
•  N/PS 

Självskattad hälsa efter intervention 
Ingen signifikant skillnad av självskattad hälsa mellan 
grupperna. 
Smärta efter intervention 
Ingen signifikant skillnad av smärta mellan grupperna. 
 

4/10 
 
Medelhögt 

Tonks et al. 
(2007) 

48 
 
Medelålder 
45 
 
Inga kön 
redovisas 
 
Långvarig 
smärta 

Ingen intervention 
endast observation 
(gr 1). 
 
Kortisoninjektioner (gr 
2). 
 
Motståndsträning, 
styrketräning och 
stretching (gr 3). 
 
Kortisoninjektioner, 
motståndsträning, 
styrketräning och 
stretching (gr 4). 

7 veckor Ingen 
uppföljning 

Smärta 
• PFGS 
• PRFEQ 

Styrka 
• Extensor weight 

strength (EWS) 
 

Smärta efter intervention 
Signifikant minskad smärta i gr 2. Ingen signifikant 
minskad smärta i gr 3 och gr 4. 
Styrka efter intervention 
Signifikant ökad styrka i gr 2. Ingen signifikant ökad 
styrka i gr 3 och gr 4. 
 
 
 

4/10  
 
Medelhögt 

Zati et al. 
(2008) 

42 
 
Medelålder 
56 
 
 
18♂ 
24♀ 

Högintensiv 
laserterapi (high-
intensity laser therapy
, HILT) (gr 1). 
 
TENS (gr 2). 

2 veckor 
 

26 veckor Rörelseomfång 
• ROM i flexion 
• ROM  i supination  
• ROM  i pronation  

Smärta 
• NPT 
• VAS 

 

Rörelseomfång efter intervention 
Signifikant ökat rörelseomfång i gr 1.  Signifikant ökat 
rörelseomfång i gr 2 enligt ROM i flexion och ROM i 
supination. Ingen signifikant ökat rörelseomfång i gr 2 
enligt ROM i pronation. Ingen signifikant skillnad av 
rörelseomfång mellan grupperna. 
Rörelseomfång efter uppföljning 
Ingen signifikant ökat rörelseomfång i gr 1 och gr 2. 

4/10  
 
Medelhögt 



 
Subakut 
smärta 

 
 
 

Ingen signifikant skillnad av rörelseomfång mellan 
grupperna. 
Smärta efter intervention 
Signifikant minskad smärta i gr 1 och gr 2. Signifikant 
skillnad av minskad smärta mellan grupperna till fördel 
för gr 1 enligt NPT. Ingen signifikant skillnad av smärta 
mellan grupperna enligt VAS. 
Smärta efter uppföljning 
Signifikant minskad smärta i gr 1 och gr 2. Signifikant 
skillnad av minskad smärta mellan grupperna till fördel 
för gr 1 enligt NPT. Ingen signifikant skillnad av smärta 
mellan grupperna enligt VAS. 

Manias &  
Stasinopoulos  
(2006) 

40 
 
Medelålder 
43 
 
13♂ 
27♀ 
 
Långvarig 
smärta 

Is, excentrisk träning, 
och stretching  (gr 1). 
 
Excentrisk träning och 
stretching (gr 2). 

4 veckor 
 

12 veckor Smärta 
• VAS 

 
 
 
 
 

Smärta efter intervention 
Signifikant minskad smärta i gr 1 och gr 2. Ingen 
signifikant skillnad i smärta mellan grupperna. 
Smärta efter uppföljning 
Signifikant minskad smärta i gr 1 och gr 2. Ingen 
signifikant skillnad i smärta mellan grupperna. 
 

3/10 
 
Lågt 

Radpasand & 
Owens (2009) 
 
 

5 
 
Medelålder 
41 
 
4♂ 
1♀ 
 
Långvarig 
smärta 
 

Manipulation, micro 
current (TENS), 
counterforce 
armbågsband, is, 
styrketräning och 
isometriska 
kontraktioner (gr 1). 
 
Ultraljud, counterforce 
armbågsband, 
styrketräning och 
isometriska 
kontraktioner (gr 2). 

12 veckor Ingen 
uppföljning 

Funktion  
• PRTEEQ 

 
Smärta 

• VAS  
• PFGS 

Funktion efter intervention 
Ingen signifikant ökad funktion i gr 1 och gr 2. 
Smärta efter intervention 
Ingen signifikant minskad smärta i gr 1 och gr 2. 
 
 

3/10 
 
Lågt 

Stasinopoulos 
et al. (2009) 
 
 
 

50 
 
Medelålder 
47 
 
23♂ 
27♀ 
 
Subakut 
smärta 

Low level laser 
therapy (LLLT), 
excentrisk träning och 
stretching (gr 1). 
 
Polarized 
polychromatic non-
coherent light (LLLT 
men med ett annat 
ljus) excentrisk 

4 veckor  
 
 

16 veckor Smärta 
• VAS  
• PFGS 

Smärta efter intervention 
Signifikant minskad smärta i gr 1 och gr 2 enligt VAS. 
Ingen signifikant minskad smärta i gr 1 och gr 2 enligt 
PFGS. Ingen signifikant skillnad av smärta mellan 
grupperna. 
Smärta efter uppföljning 
Signifikant minskad smärta i gr 1 och gr 2 enligt VAS. 
Ingen signifikant minskad smärta i gr 1 och gr 2 enligt 
PFGS. Ingen signifikant skillnad av smärta mellan 
grupperna. 

3/10  
 
Lågt 



 

* Efter interventionsperiod 

‡ Friktionsmassage följt av Mill’s manipulation 

Förkortningar: 8IPFFI = 8-item pain-free, ASES = American Shoulder and Elbow Society, BUE = Bilateral ultrasonographic examination, CPT = Cold pain threshold, DASH = The Disabilities of the Arm, Shoulder 
and Hand, function index, DQ = Disability Questionnaire, EWS = Extensor weight strength, FPS = Functional pain scale, GI = Global improvement, HPT = Hot pain threshold, MEP = Mayo Elbow Performance, 
MFT = Middle finger test, MGS = Maximum grip strength, MPT = Mechanical pain threshold, N/PS = Nirschl/Pettrone score, NHP = Nottingham Health Profile, NPT = Nirschl paint test, NRS = Numeric Rating 
Scale, PET = Problem Elicitation Technique, PFGS = Pain free grip strength, PPT = Pain pressure threshold, PRTEEQ = Patient-rated Tennis Elbow Evaluation Questionnaire, PRFEQ = Patient-rated forearm 
evaluation questionnaire, PSFS =  Patient Specific Functional Scale, ROM = Range of movement, SF-36 = Short-form health survey with only 36 questions, SMC = Strength measurement score, TEFS = Tennis 
Elbow Function Scale, UEFS = Upper extremity function scale, VAS = Visual Analoge Scale, WT = Weight-test, RMS = Roles and Maudsley score. 

träning och stretching 
(gr 2). 


