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Abstrakt 

 

Introduktion: Iliotibialt friktions syndrom (ITFS) är en av de vanligaste 

överbelastningsskadorna som drabbar knäet. Traditionellt har skadan betraktats som ett 

friktionssyndrom, senare studier har dock hävdat att en kompression av underliggande 

fettvävnad är orsaken till diagnosen. Etiologin och patologin bakom diagnosen har därmed 

inte kunnat fastställas. Kliniskt tillämpas stretching, styrketräning av höftabuktorer, 

neuromuskulär korrigering och myofaschiella behandlingsmetoder i rehabiliteringen av ITFS. 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa det vetenskapliga underlaget för 

behandlingsmetoder vid iliotibialt friktions syndrom. Metod: Rapporten var en systematisk 

litteratursammanställning, där PICO var den teoretiska modell som användes. Sökning efter 

vetenskaplig litteratur skedde inom databaserna PEDro, PubMED, CINAHL, AMED och 

SCOPUS. Grundsökorden som användes var iliotibial band syndrome och runners knee, vilka 

kombinerades med hip abductor strength, muscle strength, anti-inflammatory, manual 

therapy, training, intervention, physiotherapy och treatment. Totalt inkluderades sju artiklar i 

studien som sedan granskades enligt PEDro och översattes till evidensstyrkan enligt 

graderingsunderlaget från Statens beredning för medicinsk utvärdering. Resultat: 

Styrketräning av höftabduktorer och dess påverkan på ökad styrka och smärtfrihet föregicks 

av för få studier för att bedöma. Det vetenskapliga underlaget var otillräckligt för att avgöra 

om manuella metoder gav en högre daglig smärtlindring. Anti-inflammatorisk behandling har 

en begränsad evidens på minskad daglig smärta och otillräcklig evidens vad gäller förbättrad 

funktion. Konklusion: Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt beträffande styrketräning 

av höftabduktorer och manuella metoder. Evidensen är begränsad för anti-inflammatorisk 

behandling. Fler studier av hög kvalité eftersöks för att kartlägga evidensen bakom de 

behandlingsmetoder som tillämpas kliniskt. 

 

 

Nyckelord: behandlingsmetoder, evidens, iliotibialt friktions syndrom 
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Introduktion 

Knäleden är sannolikt den mest skadedrabbade och komplexa leden i kroppen (1). Knäskador 

drabbar miljontals människor varje år och en av de vanligaste överbelastningsskadorna är 

iliotibialt friktions syndrom (ITFS), även känt som löparknä (2). Skadan har fått sitt namn då 

den allmänt anses vara den vanligaste knäskadan som drabbar löpare (3, 4). Diagnosen ITFS 

namngavs och beskrevs fullständigt för första gången av Renne 1975 (3). Förekomsten av 

ITFS har rapporterats vara 5-8 % av samtliga överbelastningsskador hos löpare och kvinnor 

har visat sig ha en högre risk att drabbas av diagnosen i förhållande till män (4, 5). ITFS är 

även vanligt hos cyklister, där 15 % av alla överbelastningsskador som drabbar knä-regionen 

klassificerats som ITFS (6). Det finns en stark koppling mellan ITFS och antalet löpmil, dock 

finns ingen korrelation till tidigare skador, matvanor eller menstruella oregelbundenheter (5). 

Skadan uppkommer ofta i samband med att löparen ändrar sin träningsmetod genom längre 

distans, för snabbt byte utav underlag eller kuperad terräng (7).  

 

Tractus iliotibialis, även känt som det iliotibiala bandet (ITB), är en förtjockning av lårets 

laterala muskelfaschia. Proximalt delas ITB in i ett yttre och ett inre lager som tillsammans 

omger m. tensor faschia latae och bidrar till muskelns infästning i crista iliaca. Större delen av 

m. gluteus maximus senstruktur går också ned i det ITB (8, 9). Anatomiskt består ITB av tät 

senvävnad och löper över den laterala femur epikondylen för att sedan fästa mot Gerdy’s 

tuberculi på den anterolaterala sidan av tibia. Fairclough et al. (10) identifierade två regioner i 

ITB; en proximal del ovan den laterala femur epikondylen bestående av främst senvävnad, 

samt en distal del mellan epikondylen och Gerdy’s tuberculi bestående av ligamentsvävnad.  

Huruvida en bursa återfinns i området har diskuterats (10). Hariri et al. (11) beskrev i sin 

studie en bursa-liknande struktur. Ett flertal studier har på senare tid rapporterat om 

avsaknaden av en sådan, dock hittades rikt innerverad fettvävnad mellan laterala femur 

epikondylen och det ITB (10, 12).  

 

Patologin bakom skadan är idag inte helt fastställd, då flera nya teorier framkommit på senare 

tid. När fenomenet ITFS först uppdagades var teorin att ITB gled anteriort och posteriort över 

den laterala femur epikondylen vid aktiviteter som innebar knäflexion, exempelvis vid 

löpning. Denna repetitiva rörelse skulle då orsaka en friktion som sedermera leder till en 

inflammation utav det ITB (13).  Ny forskning har dock kommit att ifrågasätta detta där 
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Fairclough et al. (10) anser att en anterior-posterior glidning av ITB inte är möjlig då det inte 

är en anatomisk struktur i sig utan, som tidigare nämnt, endast en förtjockad zon inom den 

laterala faschian. De fann heller inga tecken på någon inflammation inom den laterala 

faschian eller underliggande vävnad. Senare studier har därför hävdat att ITFS i själva verket 

inte är ett friktions syndrom utan att orsaken är en kompression av fettvävnad mellan det ITB 

och laterala femur epikondylen (10, 11). Patologin bakom diagnosen ITFS är således 

kontroversiell. Lavine (13) fastslår att det är möjligt att två undergrupper existerar. Där den 

första innefattar inflammation i en eventuell bursa till följd av upprepad friktion, och den 

andra genom ökad kompression av senstrukturer och fettvävnad mellan det ITB och den 

laterala femur epikondylen.  

 

Det finns i dagsläget ett flertal olika biomekaniska faktorer som kan förklara varför ITFS 

utvecklas. Svaga höftabduktorer är en teori till att besvär uppkommer, då detta ökar 

höftadduktionen och på så vis ger en ökad spänning i det ITB och en högre tendens att 

komprimera underliggande vävnader. Två studier visade att personer med ITFS hade svagare 

höftabduktorer på det affekterade benet, samt en ökad höftadduktion under gång (14, 15). 

Dock visar Grau et al. (16) i sin studie att det inte finns någon skillnad gällande styrka i 

höftabduktorer jämfört med friska individer. Stramhet i det ITB är en annan teori till att 

besvären uppkommer. Kliniskt fastställs idag diagnosen ITFS ofta med ett Ober test (17). 

Devan et al. (18) fann dock i sin studie ingen korrelation mellan ett positivt Ober test och 

förekomsten av ITFS. 2007 publicerades en studie (19) som dock visade att en grupp löpare 

med ITFS hade ett ”lösare” ITB. Det har visat sig att sannolikheten att det ITB glider eller 

trycker mot underliggande strukturer är högst vid ”footstrike” och 20-30º flexion i knäleden, 

det är möjligt att graderna har individuell variation (20). Detta gör att löpning i nedförsbacke 

ger större risk för symtom än vid plant underlag, då knäflexionen i regel är lägre. Löpning i 

högre hastighet har därmed en mindre risk att orsaka eller förvärra symtom då ”footstrike” här 

oftast sker med högre knäflexion än 30º. Dock har ingen skillnad på knäflexionsvinkel kunnat 

ses mellan individer med eller utan ITFS (15, 20). Fotens biomekanik har också diskuterats 

som en faktor, resultaten är dock motstridiga. En studie (21) fann att individer med ITFS har 

en större tendens att överpronera. Medan två andra studier (15, 22) visade en minskad tendens 

till pronation i bakfoten jämfört med kontrollgruppen. Genu recurvatum, en hyperextension 

utav knäleden, och en muskelimbalans mellan hamstrings och quadriceps har också nämnts 

som möjliga riskfaktorer (18).  
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Behandlingen utav ITFS är idag allmänt densamma som för övriga senskador, det vill säga att 

först behandla en akut fas med inflammatoriska inslag, sedan en fas för att åtgärda och 

förbättra funktion i och i omkringliggande strukturer för att slutligen återgå till full aktivitet 

(23). NSAID används ofta initialt som behandlingsmetod för att minska smärta vid ITFS (13). 

Stretching rekommenderas ofta, dock finns inga studier som berört kort eller långvariga 

effekter utav enbart stretching. Fredericson et al. (24) undersökte vilken typ av stretching som 

resulterade i störst töjning utav ITB och kom fram till att – där patienten står med det 

affekterade benet adducerat och posteriort om det andra, lateralflekterad från den affekterade 

sidan med armarna sträckta över huvudet gav störst töjning. Falvey et al. (25) menar dock att 

ingen optimal stretchövning finns, utan att det varierar markant ifrån individ till individ. 

Lavine (13) anser att stretching som behandlingsmetod vid ITFS kan ifrågasättas då patologin 

bakom syndromet inte är fullt kartlagd. Att förbättra den neuromuskulärkontrollen har också 

visat sig vara en användbar alternativ behandlingsmetod (23, 26). Manuella 

behandlingsmetoder har även det tillämpats med viss framgång (27, 28). Kliniskt 

rekommenderas numera att stärka höftabduktorer och i en single-case studie (29) tränades 

gluteus medius, vilket resulterade i minskad höftadduktion, något som anses vara en 

bidragande orsak till besvären.  

 

I dagsläget finns ingen systematisk litteraturöversikt som sammanställt evidensen för samtliga 

behandlingsmetoder som används vid ITFS. Enligt LSR är syftet med sjukgymnastik att 

främja hälsa, förebygga ohälsa, lindra och bota sjukdomar och skador samt att uppnå, 

vidmakthålla eller återerövra optimal funktionsförmåga för att vara delaktig i vardags- och 

arbetslivet (30). Sjukgymnaster i polikliniken möter diagnosen då den är vanligt 

förekommande hos löpare (4). I dagsläget finns ett spänningsfält mellan teori, forskning och 

praktik inom sjukgymnastiken (30). Metoder som blivit föråldrade men som blivit rutin 

fortsätter att användas, det är därför viktigt med en ständig omprövning för att vårdbeslut ska 

bygga på bästa tillgängliga vetenskapliga underlag (31). Författarna ämnar härmed att 

kartlägga evidensen och belysa de metoder som används för att på så vis verifiera eller 

ifrågasätta rådande regim. 
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Syfte 
Att sammanställa det vetenskapliga underlaget för behandlingsmetoder vid iliotibialt friktions 

syndrom. 

 

Frågeställningar 

- Vilka behandlingsmetoder används? 

- Vilken evidens har dessa behandlingar? 

Metod 
PICO var den teoretiska modell som användes för att specificera syftet. Den population (P) 

som studerats innefattade individer med diagnosen ITFS. Samtliga interventioner (I) förutom 

operativa inkluderades på grund av det begränsade antalet studier inom området. Något krav 

på kontrollgrupp (C) i studierna inkluderades ej, återigen på grund av det begränsade antalet 

studier. För få studier berörde samma utfallsmått (O), enligt författarna, därav förelåg ingen 

begränsning beträffande denna punkt. Sökning efter vetenskaplig litteratur skedde inom 

databaserna AMED, CINAHL, PEDro, PubMED och SCOPUS. Följande grundsökord 

användes; iliotibial band syndrome och runners knee. Dessa kombinerades med hip abductor 

strength, muscle strength, anti-inflammatory, manual therapy, training, intervention, 

physiotherapy och treatment. En första sökning utfördes 20 januari 2012 och en sista sökning 

gjordes 7 mars 2012 vilken resulterade i totalt 1516 träffar (tabell 1, 2, 3, 4, 5, 6). Efter 

sortering av artiklar baserat på dess titel och abstract reduceras antalet ner till 176 relevanta. 

Efter att dubbletter sorterats bort återstod 9 artiklar. För att fånga upp artiklar som eventuellt 

hade missats, skedde även en sökning av artiklarnas referenslistor, dock tillkom inga extra 

artiklar. En studie (26) exkluderades på grund av avsaknad av tydliga utfallsmått. Ytterligare 

en studie beställdes, men erhölls inte inom ramen för deadline. Totalt inkluderades 7 artiklar i 

studien. 

 

Inklusionskriterier: 

• Studierna skrivna på engelska eller svenska. 

• Patienter med diagnosen ITFS. 
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Exklusionskriterier: 

• Studier som innefattar operativa interventioner. 

• Studier med preventivt syfte. 

• Studier utan tydliga utfallsmått.  

• Reviewstudier. 

Tabell 1. Översikt litteratursökning AMED. 

Sökmotor Sökord Antal 

träffar 

Relevanta Dubbletter Inkluderade 

AMED Iliotibial band 

syndrome AND hip 

abductor strength 

1 1 0 1 

AMED Runners knee AND 

hip abductor strength 

0 0 0 0 

AMED Iliotibial band 

syndrome AND 

muscle strength 

2 1 1 0 

AMED Runners knee AND 

muscle strength 

5 0 0 0 

AMED Iliotibial band 

syndrome AND 

manual therapy 

2 0 0 0 

AMED Runners knee AND 

manual therapy 

1 0 0 0 

AMED Iliotibial band 

syndrome AND anti-

inflammatory 

3 2 1 0 

AMED Runners knee AND 

anti-inflammatory 

2 0 0 0 

AMED Iliotibial band 

syndrome AND 

intervention 

3 1 1 0 

AMED Runners knee AND 3 0 0 0 
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intervention 

AMED Iliotibial band 

syndrome AND 

training 

7 4 2 1 

AMED Runners knee AND 

training 

2 0 0 0 

AMED Iliotibial band 

syndrome AND 

physiotherapy 

6 5 4 0 

AMED Runners knee AND 

physiotherapy 

25 7 1 0 

AMED Iliotibial band 

syndrome AND 

treatment 

97 11 4 0 

AMED Runners knee AND 

treatment 

5 1 0 0 

 

Tabell 2. Översikt litteratursökning CINAHL. 

Sökmotor Sökord Antal 

träffar 

Relevanta Dubbletter Inkluderade 

CINAHL Iliotibial band 

syndrome 

AND hip 

abductor 

strength 

2 2 1 0 

CINAHL Runners knee 

AND hip 

abductor 

strength 

1 0 0 0 

CINAHL Iliotibial band 

syndrome 

AND muscle 

strength 

9 4 1 0 
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CINAHL Runners knee 

AND muscle 

strength 

1 0 0 0 

CINAHL Iliotibial band 

syndrome 

AND manual 

therapy 

1 0 0 0 

CINAHL Runners knee 

AND manual 

therapy 

0 0 0 0 

CINAHL Iliotibial band 

syndrome 

AND anti-

inflammatory 

7 2 1 0 

CINAHL Runners knee 

AND anti-

inflammatory 

3 0 0 0 

CINAHL Iliotibial band 

syndrome 

AND 

intervention 

9 2 1 0 

CINAHL Runners knee 

AND 

intervention 

1 0 0 0 

CINAHL Iliotibial band 

syndrome 

AND training 

29 4 2 0 

CINAHL Runners knee 

AND training 

7 0 0 0 

CINAHL Iliotibial band 

syndrome 

AND 

physiotherapy 

4 2 2 0 
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CINAHL Runners knee 

AND 

physiotherapy 

1 0 0 0 

CINAHL Iliotibial band 

syndrome 

AND 

treatment 

34 13 4 0 

CINAHL Runners knee 

AND 

treatment 

4 0 0 0 

 

Tabell 3. Översikt litteratursökning PEDro. 

Sökmotor Sökord Antal 

träffar 

Relevanta Dubbletter Inkluderade 

PEDro Iliotibial band 

syndrome 

AND hip 

abductor 

strength 

0 0 0 0 

PEDro Runners knee 

AND hip 

abductor 

strength 

1 0 0 0 

PEDro Iliotibial band 

syndrome 

AND muscle 

strength 

1 0 0 0 

PEDro Runners knee 

AND muscle 

strength 

2 0 0 0 

PEDro Iliotibial band 

syndrome 

AND manual 

1 0 0 0 
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therapy 

PEDro Runners knee 

AND manual 

therapy 

1 0 0 0 

PEDro Iliotibial band 

syndrome 

AND anti-

inflammatory 

1 0 0 0 

PEDro Runners knee 

AND anti-

inflammatory 

1 0 0 0 

PEDro Iliotibial band 

syndrome 

AND 

intervention 

4 0 0 0 

PEDro Runners knee 

AND 

intervention 

6 0 0 0 

PEDro Iliotibial band 

syndrome 

AND training 

1 1 1 0 

PEDro Runners knee 

AND training 

4 0 0 0 

PEDro Iliotibial band 

syndrome 

AND 

physiotherapy 

2 1 1 0 

PEDro Runners knee 

AND 

physiotherapy 

0 0 0 0 

PEDro Iliotibial band 

syndrome 

AND 

7 2 2 0 
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treatment 

PEDro Runners knee 

AND 

treatment 

3 0 0 0 

 

Tabell 4. Översikt litteratursökning PubMED. 

Sökmotor Sökord Antal 

träffar 

Relevanta Dubbletter Inkluderade 

PubMED Iliotibial band 

syndrome 

AND hip 

abductor 

strength 

6 3 0 1 

PubMED Runners knee 

AND hip 

abductor 

strength 

5 1 0 0 

PubMED Iliotibial band 

syndrome 

AND muscle 

strength 

11 3 1 0 

PubMED Runners knee 

AND muscle 

strength 

40 2 0 0 

PubMED Iliotibial band 

syndrome 

AND manual 

therapy 

5 2 1 0 

PubMED Runners knee 

AND manual 

therapy 

3 1 1 0 

PubMED Iliotibial band 

syndrome 

17 5 0 3 
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AND anti-

inflammatory 

PubMED Runners knee 

AND anti-

inflammatory 

17 3 2 0 

PubMED Iliotibial band 

syndrome 

AND 

intervention 

11 4 0 1 

PubMED Runners knee 

AND 

intervention 

21 0 0 0 

PubMED Iliotibial band 

syndrome 

AND training 

37 3 1 0 

PubMED Runners knee 

AND training 

126 0 0 0 

PubMED Iliotibial band 

syndrome 

AND 

physiotherapy 

29 7 1 0 

PubMED Runners knee 

AND 

physiotherapy 

25 7 1 0 

PubMED Iliotibial band 

syndrome 

AND 

treatment 

97 11 4 0 

PubMED Runners knee 

AND 

treatment 

110 10 4 0 
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Tabell 5. Översikt litteratursökning SCOPUS. 

Sökmotor Sökord Antal 

träffar 

Relevanta Dubbletter Inkluderade 

SCOPUS Iliotibial band 

syndrome 

AND hip 

abductor 

strength 

7 6 1 0 

SCOPUS Runners knee 

AND hip 

abductor 

strength 

8 4 1 0 

SCOPUS Iliotibial band 

syndrome 

AND muscle 

strength 

23 4 1 0 

SCOPUS Runners knee 

AND muscle 

strength 

75 4 1 0 

SCOPUS Iliotibial band 

syndrome 

AND manual 

therapy 

1 0 0 0 

SCOPUS Runners knee 

AND manual 

therapy 

2 0 0 0 

SCOPUS Iliotibial band 

syndrome 

AND anti-

inflammatory 

19 5 3 0 

SCOPUS Runners knee 

AND anti-

inflammatory 

18 4 2 0 
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SCOPUS Iliotibial band 

syndrome 

AND 

intervention 

27 3 0 0 

SCOPUS Runners knee 

AND 

intervention 

41 0 0 0 

SCOPUS Iliotibial band 

syndrome 

AND training 

44 1 1 0 

SCOPUS Runners knee 

AND training 

129 1 1 0 

SCOPUS Iliotibial band 

syndrome 

AND 

physiotherapy 

41 5 2 0 

SCOPUS Runners knee 

AND 

physiotherapy 

17 2 0 0 

SCOPUS Iliotibial band 

syndrome 

AND 

treatment 

96 5 1 0 

SCOPUS Runners knee 

AND 

treatment 

96 4 1 0 

 

Tabell 6. Sammanställning av litteratursökning. 

Totalt antal 

träffar 

Totalt antal 

relevanta 

Totalt antal 

dubbletter 

Totalt antal 

inkluderade 

1516 176 61 7 
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Granskningsprocessen 

För att kontrollera den vetenskapliga kvaliteten användes granskningsinstrumentet PEDro-

scale (bilaga 1), vilken bestod utav 11 frågor som besvarades med ja eller nej. Ett ja-svar gav 

ett poäng och ett nej-svar noll poäng. För hög poäng krävdes randomisering, blindning och ett 

tydligt presenterat resultat. Den maximala poängen var 10, då första frågan ej räknas med i 

den totala poängsumman. PEDro-scale skattar den metodologiska kvalitén i studien och 

bedömer yttre påverkbara faktorer, men tar ingen hänsyn till behandlingseffekter. Författarna 

granskade artiklarna separat, vid eventuella skillnader i poängsättning diskuterades detta och 

ett gemensamt ställningstagande fattades. Två av sju artiklar var granskade av PEDro (27, 33) 

vilka jämfördes med våra poäng, där vi generellt skattade ett poäng högre. Sedan kalibrerade 

vi vår skattning efter PEDro:s för att validera poängsättningen. Denna kalibrering användes 

sedan i skattningen av alla ingående studier (bilaga 2). Poäng enligt PEDro överfördes sedan 

till SBU:s tolkning av bevisvärde enligt Juhlin et al (32). se tabell 7.  

 

Tabell 7. omvandling av PEDro-poäng till SBU:s bevisvärde enligt Juhlin et al., (32). 

PEDro Scale Studiers bevisvärde enligt SBU 

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

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

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

När artiklarna granskats delades de in i tre olika resultatgrupper (tabell 9, 10, 11). Detta för att 

tydliggöra effekten av en viss typ av behandling samt förenkla evidensvärderingen. Den första 

gruppen som studerat styrketräning som behandlingsmetod (tabell 9), en andra där manuella 

metoder granskats (tabell 10), följt av en tredje som berört anti-inflammatorisk behandling 

(tabell 11). 
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Evidensvärdering 

Sedan sammanställdes bevisvärdet för att gradera evidensstyrkan med hjälp av SBU:s 

GRADE-system (tabell 8) för de olika grupperna. Evidensstyrkan är en bedömning av hur 

starkt det sammanlagda vetenskapliga underlaget är för att besvara en viss fråga på ett 

tillförlitligt sätt. Detta påverkas av förekomsten av försvagande eller förstärkande faktorer 

som studiekvalitet, relevans och samstämmighet. Vid stark evidens är det mindre sannolikt att 

resultatet kommer att påverkas av ny forskning inom överskådlig framtid (34). För att 

säkerställa tillförlitligheten i evidenssammanställningen kom endast studier med medelhögt 

eller högt bevisvärde att inkluderas. 

 
Tabell 8. Evidensstyrka enligt SBU:s GRADE-system (34). 
 
Starkt vetenskapligt underlag  
(++++) 

Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet 
utan försvagande faktorer vid en samlad 
bedömning.  

Måttligt starkt vetenskapligt underlag 
(+++) 

Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet 
med förekomst av enstaka försvagande faktorer 
vid en samlad bedömning.  

Begränsat vetenskapligt underlag  
(++) 

Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet 
med försvagande faktorer vid en samlad 
bedömning. 

Otillräckligt vetenskapligt underlag  
(+) 

När vetenskapligt underlag saknas, tillgängliga 
studier har låg kvalitet eller där studier av likartad 
kvalitet är motsägande anges det vetenskapliga 
underlaget som otillräckligt.  

 

Etiska överväganden 
Vi använde oss av befintligt material som ej ansågs vara känsligt. Risken av att utföra denna 

studie var därmed minimal. Dock togs hänsyn beträffande artiklarnas utförande av metoder 

och deltagarnas etiska rättigheter. Artiklar som bedömdes ej uppfylla dessa krav 

exkluderades. Författarna har strävat efter objektivitet i sin bedömning gällande vilka artiklar 

som inkluderats och exkluderats till studien för inte påverka resultatet. För att inte kunna 

vinkla resultatet har samtliga interventionsstudier inkluderats och bedömningen av dessa har 

skett med hjälp av objektiva bedömningsinstrument.
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Resultat 

I tabell 9, 10 och 11 redovisas det sammanfattade resultatet i studien. Styrketräning av höftabduktorer som behandlingsmetod innefattar 2 artiklar 

(tabell 9). Manuella metoder innefattar 2 artiklar (tabell 10). Anti-inflammatorisk behandling innefattar 3 artiklar (tabell 11). 

 

Styrketräning av höftabduktorer 

I de 2 artiklarna beträffande styrketräning av höftabduktorer berörs utfallsmåtten; höftabduktorstyrka och smärtfrihet. Resultatet sammanfattas i 

tabell 9.   

 

Tabell 9. Sammanställning av studier som berör styrketräning av höftabduktorer. 
Författare 
och år 

Syfte Population Intervention/ 
Studieperiod 

Kontroll-
grupp 

Utfallsmått Utfall PEDro, 
SBU 

Frederics
on, M., 
Cookingh
am, CL,. 
Chaudhar
i, AM,. 
Dowdell, 
BC,.  
Oestreich
er, N,. & 
Sahrman
n, SA. 
(2000) 
(14) 

Att undersöka 
höftabuktorstyrka 
hos 
långdistanslöpare 
med ITFS och 
jämföra det friska 
mot det affekterade 
benet samt mot en 
kontrollgrupp av 
friska 
långdistanslöpare;  
huruvida 
styrketräning utav 
höftabduktorer 

14 
kvinnliga 
och 10 
manliga 
långdistansl
öpare med 
ITFS. 

Styrketräning (2 
övningar) 
dagligen. 
 
NSAID samt 
ultraljud 2 gånger. 
 
Stretching á 15 
sek 3 gånger 
dagligen. 
 
Uppmandes att 
undvika aktivitet 
som framkallade 

30 friska 
långdistansl
öpare. 

Höftabduktorstyrka 
 
 
 
 
 
Smärtfri 
 
 

Signifikant 
styrkeökning för 
både män (51,4%) 
och kvinnor 
(34,9%). 
 
Efter 6 veckors 
rehabilitering var 
22 löpare 
smärtfria och 
efter 6 månader 
hade inga återfall 
rapporterats. 

6/10 
Medelhögt 
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korrelerar med 
återgång till 
löpning.  

smärta.  
 
Under 6 veckors 
tid.  

Beers, A., 
Ryan, M., 
Kasubuch
i, Z., 
Fraser, S., 
&  
Taunton, 
J. (2008) 
(35) 

Att undersöka hur 
ett multi-modalt 
rehabiliteringsprogr
am, inklusive 
höftabduktor 
styrketräning, kan 
påverka 
återhämtningen vid 
ITFS.  

5 män, 11 
kvinnor 
(aktiva 
människor 
mellan 20 
och 53 år) 
med ITFS. 

Styrketräning (3 
övningar)  
utfördes 2 dagar i 
rad, följt av 1 
dags vila.  
 
Stretchövningar á 
60 sekunder per 
övning 2 gånger 
dagligen. 
 
Ultraljud, 
självkorrigeringsö
vningar för 
bäcken alignment. 
 
Under 6 veckors 
tid. 

Ingen. Höftabduktorstyrka 
 
 
 
Smärtfri 
 

Signifikant 
styrkeökning i det 
affekterade benet.   
 
Efter 6 veckor var 
4 individer 
smärtfria.  
 
 

3/10 
Lågt 

 
  

En studie (14) med medelhögt bevisvärde visade att styrketräning av höftabduktorer leder till en signifikant styrkeökning i det affekterade benet 

och i många fall till smärtfrihet. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att avgöra huruvida styrketräning av höftabduktorer ökar styrka 

och leder till smärtfrihet vid ITFS. 
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Manuella metoder 

I de 2 artiklarna beträffande manuella metoder berörs utfallsmåtten; smärta (bedömt på en skala 0-10) och smärtfrihet. Resultatet sammanfattas i 

tabell 10.  

 
Tabell 10. Sammanställning av studier som berör manuella metoder. 
Författar
e och år 

Syfte Population Intervention/ 
Studieperiod 

Kontrollgrupp Utfallsmått Utfall PEDro, 
SBU 

Schwellnu
s, MP., 
Mackinto
sh, L., & 
Mee, J. 
(1992) 
(27) 

Att utvärdera 
effekten av 
djupa tvära 
friktioner 
(DTF) vid 
ITFS. 

17 patienter 
med 
unilateral 
ITFS.  

Grupp A (n=9) 
fick DTF vid 4 
tillfällen. 
 
Stretching och is 
dagligen samt 
ultraljud vid 6 
tillfällen.  
 
Under 2 veckors 
tid.  

Grupp B (n=8) 
fick endast 
stretching och is 
dagligen samt 
ultraljud vid 6 
tillfällen.  
 

Smärta (0-10) Båda grupperna 
minskade sin dagliga 
smärta signifikant, dock 
fanns ingen signifikant 
skillnad mellan 
grupperna. Samtliga 
grupper upplevde 
minskad smärta vid 
löpning, dock fanns 
ingen signifikant skillnad 
mellan grupperna.  

6/10 
Medelhögt 

Pedowitz, 
RN. 
(2005) 
(28) 

Vi tolkar att 
syftet med 
studien var att 
undersöka 
effekten av 
counterstrain-
teknik som 
behandling vid 
ITFS. 
 
 

En aktiv 30-
årig man 
med ITFS.  

Osteopatisk 
manipulations 
teknik 
(counterstrain) 
vid 5 tillfällen. 
 
Stretching, is, 
värme och 
NSAID samt 
uppmanades att 
byta skor och 
underlag att 

Ingen. Smärta (0-10) 
 
 
 
 
Smärtfri 

Patienten skattade alltid 
sin smärta som 0 dagen 
efter  behandling. 
 
 
Vid vecka 3 var patienten 
smärtfri.  
 
Efter 10 veckor var 
patienten fortfarande 
smärtfri.  

3/10 
Lågt 
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träna på.  
 
Under 2 veckors 
tid. 

 

En studie (27) med medelhögt bevisvärde fann att DTF inte gav en högre daglig smärtlindring jämfört med kontrollgrupp. Det vetenskapliga 

underlaget är otillräckligt för att avgöra om manuella metoder ger en högre daglig smärtlindring. 

 



24 
 

Anti-inflammatorisk behandling 

I de 3 artiklarna beträffande anti-inflammatorisk behandling berörs utfallsmåtten; smärta (bedömt på en skala 0-10), smärtfrihet samt funktion.  

Resultatet sammanfattas i tabell 11. 

 
Tabell 11. Sammanställning av studier som berör anti-inflammatorisk behandling. 
Författare 
och år 

Syfte Population Intervention/ 
Studieperiod 

Kontrollgru
pp 

Utfallsmått Utfall PEDro
, SBU 

Gunter, P., 
& 
Schwellnus
, MP. 
(2004) 
(36) 
 
 

Utvärdera om 
lokal injektion av 
methylprednisolo
ne acetate (40 
mg) är ett 
effektivt sätt att 
minska smärtan 
hos löpare under 
löpning med 
nyligen 
uppkommna 
besvär (2 veckor) 
utav ITFS. 

18 löpare 
med ITFS i 
åldrarna 20-
50.  

Experimentgrupp
en (EXP) (n=9) 
fick 1 injektion av 
40 mg (1 ml) 
methylprednisolo
ne acetate 
tillsammans med 
10 mg (1 ml) 1% 
lignocaine 
hydrochloride.  
 
Is 30 minuter 2 
gånger om dagen 
med 12 h 
intervall. 
 
Under 2 veckors 
tid. 

Kontrollgrup
pen (KON) 
(n=9) fick 1 
injektion av 
20 mg (2 ml) 
1% 
lignocaine 
hydrochlorid
e.  
 
Is 30 minuter 
2 gånger om 
dagen med 
12 h intervall. 
 

Smärta (0-10) 
 

EXP-gruppen påvisade 
en tendens till större 
smärtreduktion jämfört 
med KON-gruppen vid 
0-7 dagar. Från dag 7-14 
var skillnaden signifikant 
till fördel för EXP-
gruppen. 
 

9/10 
Högt 

Schwellnus
, MP., 
Theunissen
, L., 
Noakes, 

Att jämföra 
sjukgymnastiska 
interventioner 
enskilt eller i 
kombination med 

43 patienter 
med 
unilateral 
ITFS.  

Grupp 2 (n=14) 
fick 50 mg 
diclophenac 
sodium 3 gånger 
dagligen. 

Grupp 1 
(n=13) fick 
placebo-
medicin 3 
gånger 

Smärta (0-10) 
 
 
 
 

Signifikant minskad  
daglig smärta inom men 
inte emellan grupperna. 
Samtliga grupper 
upplevde minskad smärta 

7/10 
Medel
högt 
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TD., & 
Reinach, 
SG. (1991) 
(37) 

anti-
inflammatorisk 
medicin eller 
analgetika och 
anti-
inflammatorisk 
medicin vid tidig 
behandling utav 
ITFS. 

 
Grupp 3 (n=16) 
fick 400 mg 
ibuprofen, 500 
mg paracetamol 
och 20 mg 
codeine 
phosphate 3 
gånger dagligen. 
 
Dag 3-7 
introducerades 
sjukgymnastik 
med daglig 
stretching och 
ultraljud, samt 
tvära friktioner 
vid 3 tillfällen. 
 
Vila och is 2 
gånger dagligen. 
 
Under 1 vecka. 

dagligen. 
 
Dag 3-7 
introducerade
s 
sjukgymnasti
k med daglig 
stretching 
och ultraljud, 
samt tvära 
friktioner vid 
3 tillfällen.  
 
Vila och is 2 
gånger 
dagligen. 
 

 
 
 
 
Funktion  

i förhållande till sin 
löptid.  
 
 
Grupp 3 förbättrade 
signifikant sin löptid och 
distans ifrån dag 0-7 
jämfört med övriga 
grupper. 
 
 

Bischoff, 
C., 
Prusaczyk, 
WK., 
Sopchick, 
TL., Pratt, 
NC., & 
Goforth Jr, 
HW. (1994) 

Att utvärdera 
effekten av 
phonophoresis 
som ett alternativ 
till 
immobilisering 
vid ITFS. 

25 militärer 
med ITFS 
(24 med 
unilateral 
och 1 med 
bilateral 
ITFS).  

Grupp P 
(phonophoresis) 
(n=13) fick 
upptill 10 
behandlingar av 
ultraljud och 
phonophoresis. 
 
Ibuprofen 800 mg 

Grupp I 
(immobiliseri
ng) (n=13) 
fick endast 
ibuprofen 
800 mg och 
ismassage 3 
gånger 
dagligen, 

Smärtfri 
 
 
 
 
 
 
 

Båda grupper blev 
smärtfria, men antalet 
smärtfria patienter var till 
signifikant fördel för 
grupp P (100%) jämfört 
med grupp I (62%) efter 
10 dagar. 

3/10 
Lågt 
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(33) och ismassage 3 
gånger dagligen, 
samt stretching. 
 
Under 2 veckors 
tid.  

samt 
stretching. 
 

 
 
En studie (36) med högt bevisvärde visade att en lokal injektion av methlprednisolone acetate påvisade en tendens till större smärtreduktion 

jämfört med kontrollgrupp. En annan studie (37) med medelhögt bevisvärde visade att sjukgymnastik i kombination med analgetika och anti-

inflammatorisk medicin inte leder till en signifikant högre smärtlindring jämfört med kontrollgrupp. Det vetenskapliga underlaget är begränsat 

för att avgöra om leder till en ökad daglig smärtlindring och smärtfrihet. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att avgöra den anti-

inflammatoriska effekten gällande funktion.
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Evidenssammanställning 

Resultatet ifrån evidenssammanställningen över behandlingsmetoder sammanfattas i tabell 

12. 

 

Tabell 12. Översikt evidenssammanställning. 

Behandlingsmetod/utfallsmått Evidensstyrka 

Styrketräning av höftabduktorer 

Styrkeökning 

Smärtfri 

 

(+)  

(+) 

Manuella metoder 

Smärta 

 

(+) 

Anti-inflammatorisk behandling 

Smärta 

Funktion 

 

(++) 

(+) 
(+) = otillräckligt vetenskapligt underlag, (++)  = begränsat vetenskapligt underlag, (+++) = måttligt starkt 
vetenskapligt underlag. (++++) starkt vetenskapligt underlag. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

För att besvara syfte och frågeställningar användes vetenskapliga artiklar som hämtades ifrån 

databaserna AMED, CINAHL, PubMED, PEDro och SCOPUS. De här sökmotorerna anses 

vara bland de största inom ämnesområdet och bedömdes ge störst chans att generera relevanta 

artiklar (38). Artiklarnas litteraturlistor söktes igenom för att öka chansen att upptäcka nya 

samt minimera risken för att  förbise relevanta artiklar inom området.  De sökord som 

användes inkluderade alltid ”iliotibial band syndrome” eller ”runners knee” eftersom de var 

de mest frekventa tillämpade benämningarna på diagnosen. ”Iliotibial band friction 

syndrome” är det fullständiga namnet, dock uteslöts ”friction” för att bredda sökningen då vi 

fann att detta genererade fler träffar. Eftersom sökorden kombinerades finns en risk att 

relevanta artiklar förbisetts. Genom att använda sig av breda sökord såsom ”training, 

treatment, intervention och physiotherapy”, anser författarna sig minimerat risken att artiklar 

förbisetts. Sökningen resulterade i en mängd träffar vilket medförde att större delen sorterades 

bort baserat på titel och abstract. En artikel (26) som granskades exkluderades då inga tydliga 

utfallsmått gick att utläsa. 

 

PEDro-scale är ett reliabilitetstestat bedömningsinstrument för RCT-studier och användes för 

att kvalitetsgranska våra artiklar (39). Ett problem med PEDro-scale är att det krävs 

randomisering och blindning av studier för att få en hög poäng. Detta är svårt att uppnå i 

sjukgymnastiska studier då terapeuter och patienter sällan går att blinda för interventioner. 

Värt att notera är att endast en studie (36) av sju fick högt bevisvärde, denna använde sig av 

injektion som intervention. En single-case studie (28) påvisade goda resultat, men fick endast 

låga poäng vilket kan bero på att denna studiedesign inte är anpassad för att bedömas med 

PEDro-scale. Detta poängterar att PEDro-scale endast bedömer den metodologiska kvalitén i 

studien, vilket inte nödvändigtvis korrelerar med effekten och utfallet av interventionen. Dock 

ger poängen en indikation på hur väl yttre faktorer har kunnat påverka resultatet och därmed 

tillförlitligheten till effekten av interventionen.  

 

Skattningen enligt PEDro genomfördes oberoende av författarna var för sig, sedan jämfördes 

resultaten och en gemensam poäng sattes. Endast två artiklar var granskade av PEDro (27, 

33), vilka jämfördes mot författarnas egna skattningar för att validera kvalitetsbedömningen. 
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Resterande artiklar (14, 28, 35, 36, 37) granskades av författarna var för sig och vid ett flertal 

tillfällen fanns oklarheter kring  poängsättningen, vilket gav utrymme till tolkning, även här 

diskuterades ett gemensamt ställningstagande fram. Kvalitetsbedömningen kan i dessa fall 

vara en svaghet på grund av vår bristande erfarenhet i användandet av PEDro-scale. Det är 

därför möjligt att en annan författare skattat annorlunda.  

Den subjektiva grupperingen av artiklarna kan möjligen medfört en fördelaktig, alternativt 

negativ, bedömning av bevisvärdet för de olika grupperna. Detta berör främst gruppen anti-

inflammatorisk behandling, då dessa artiklar i sig berör olika metoder, men samlas under 

samma typ av intervention. Då ITFS förefaller vara en överbelastningsskada bör utfallsmått 

mätas i samband med provokation. Exempelvis genom ett löptest som i Schwellnus studier 

(26, 36, 37) och inte som en daglig smärtmätning vilket Pedowitz (18) använde sig av. Detta 

kommer troligtvis ge en missvisande bild av patientens besvär eftersom diagnosen i sin natur 

inte kommer resultera i symtom de dagar patienten inte är aktiv.  

 

Bristen på antalet studier och studiernas kvalité inom området medför att möjligheterna till 

korrekta slutsatser begränsas. Det totala antalet inkluderade studier uppkom endast till sju 

stycken, av dessa var fem  RCT-studier med varierande kvalité, vilket understryker 

avsaknaden av studier inom ämnesområdet.  Etiologi och patologi bör kartläggas fullständigt 

för att fastställa vilken typ av interventionsstudier som är relevanta att utföra i framtiden. 

Konstateras exempelvis att ingen inflammation föreligger i området  är ytterligare anti-

inflammatoriska studier inte väsentliga. Detta bör åtgärdas för att en korrekt bild av diagnosen 

och dess behandlingsmetoder ska kunna ges. 

 

Resultat diskussion 

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att avgöra huruvida styrketräning av 

höftabduktorer ökar styrka och leder till smärtfrihet vid ITFS. Om svaga höftabduktorer är en 

faktor till uppkomsten av ITFS är omdebatterat, då vissa studier kunnat påvisa svaghet (14, 

15) medan andra inte kunnat se någon skillnad (16, 40). Huruvida det går att påverka 

symtomen hos patienter utan en ökad höftadduktion är inte studerat, då interventionsstudier 

endast inkluderat patienter med detta mönster. Resultaten i de interventionsstudier som gjorts,  

tyder på en effekt av styrketräning vad gäller ökad funktion (14, 29, 35). Teorin bakom 

effekten av styrketräning av höftabduktorer är att stärka m. gluteus medius vilken tros kunna 
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medföra en stabilisering av femur och på så vis kontrollera höftadduktionen och därigenom 

minska risken för kompression av det ITB över den laterala femurepikondylen (29).  

 

Det vetenskapliga underlaget är begränsat för att avgöra om anti-inflammatorisk behandling 

leder till en högre daglig smärtlindring och förbättrad funktion. Lavine samstämmer i sin 

review (13) ifrån 2010 att det vetenskapliga underlaget är begränsat. Ett av kriterierna för 

Schwellnus et al.’s (36) studie var att endast patienter med nyuppkomna symtom, inom två 

veckor, inkluderades för att på så sätt öka chansen att en inflammatorisk process återfanns. 

Fairclough et al. (10) fann i sin studie ingen inflammatorisk process i det skede av skadan han 

benämner som akut, dock definieras inte fasen vad gäller tid. Alfredson och Lorentzon fann 

heller inga tecken på inflammatoriska substanser i det kroniska skedet vid biopsi av andra 

tendinopatier (41). Med detta i åtanke höjs frågetecken kring vad det är som givit resultat i 

Schwellnus studie. I Schwellnus andra studie (37) påvisade NSAID ingen signifikant skillnad 

jämfört med placebo. Studier på senskador har visat att NSAID rent av kan leda till en 

förlängd och försämrad läkningsprocess (42, 43). I dagsläget finns flera frågetecken kring 

anti-inflammatorisk behandling, fler studier krävs för att kartlägga förekomsten av 

inflammatoriska substanser i det ITB, dess effekt på ITFS och därmed rationaliteten i denna 

behandlingsmetod.  

 

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att avgöra om manuella metoder ger en högre 

daglig smärtlindring. Trots stora metodologiska brister i Pedowitz single-case studie (28) gav 

behandlingen ett snabbt resultat. Grau et al. (40) stödjer teorin om att lösgöra mysofaschiella 

restriktioner i det ITB och i omkringliggande vävnad, såsom m. gluteus medius, m. piriformis 

och m. quadratus lumborum. Dock visar Schwellnus studie (27) att DTF inte gav någon effekt 

jämfört med kontrollgrupp. Det är därför möjligt att olika typer utav manuella metoder kan 

generera mer eller mindre framgångsrika resultat. Fler studier krävs för att särskilja effekten 

av de olika manuella behandlingsmetoder som används kliniskt.  

 

Samtliga interventionsstudier (14, 27, 28, 33, 35, 36, 37) använder sig utav en eller flera typer 

av standardbehandling bestående av; is, stretching, ultraljud eller DTF. Ellis påpekar i sin 

review (44) att det är anmärkningsvärt att dessa metoder används kliniskt i så stor 

utsträckning med tanke på att ingen utav de här behandlingarna har någon evidens vid ITFS. 

Det vore dock oetiskt att sluta behandla de diagnoser där sjukgymnastik inte har någon 

evidens, enbart av den anledningen. När ingen evidens återfinns kan endast den beprövade 
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erfarenheten ligga till grund för behandlingen. Det är därför av yttersta vikt att vi kritiskt 

granskar de metoder vi grundar på beprövad erfarenhet för att kunna ge bästa befintliga vård 

(31). 

 

Konklusion 

Det finns i dagsläget ingen evidens för styrketräning av höftabduktorer eller manuella 

metoder då det vetenskapliga underlaget är otillräckligt. Evidensen för anti-inflammatorisk 

behandling är begränsad. Fler studier krävs för att klargöra etiologin och patologin bakom 

ITFS och därmed kunna rikta framtida interventioner. RCT-studier av hög kvalité eftersöks 

inom samtliga områden för att kartlägga evidensen bakom de behandlingsmetoder som idag 

tillämpas.  
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Bilaga 1 
 
PEDro scale 

 
 

1.   eligibility criteria were specified                                                                             no D yes D  where: 
 

2.   subjects were randomly allocated to groups (in a crossover study, subjects 
were randomly allocated an order in which treatments were received)                no D yes D  where: 

 
3.   allocation was concealed                                                                                          no D yes D  where: 

 
4.   the groups were similar at baseline regarding the most important prognostic 

indicators                                                                                                                   no D yes D  where: 
 

5.   there was blinding of all subjects                                                                             no D yes D  where: 
 

6.   there was blinding of all therapists who administered the therapy                        no D yes D  where: 
 

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

8.   measures of at least one key outcome were obtained from more than 85% 
of the subjects initially allocated to groups                                                             no D yes D  where: 

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

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

key outcome                                                                                                               no D yes D  where: 
 

11. the study provides both point measures and measures of variability for at 
 

least one key outcome                                                                                              no D yes D  where: 
 

The  PEDro  scale  is  based  on  the  Delphi  list  developed  by  Verhagen  and  colleagues  at  the  Department  of 
Epidemiology,  University  of  Maastricht  (Verhagen  AP et  al  (1998).  The Delphi  list:  a  criteria   list  for  quality 
assessment of randomised  clinical trials  for conducting systematic reviews developed by Delphi consensus. Journal 
of Clinical  Epidemiology,  51(12):1235-41).   The  list  is  based  on  "expert  consensus"  not,  for  the  most  part,  on 
empirical data. Two additional items not on the Delphi list (PEDro scale items 8 and 10) have been included in the 
PEDro  scale.  As more empirical  data comes to hand it may become  possible  to "weight"  scale items so that the 
PEDro score reflects the importance of individual scale items. 

 

The purpose of the PEDro scale is to help the users of the PEDro database rapidly identify which of the known or 
suspected  randomised  clinical trials (ie RCTs or CCTs) archived on the PEDro database are likely to be internally 
valid (criteria 2-9), and could have sufficient statistical information to make their results interpretable (criteria 10-11). 
An additional criterion (criterion 1) that relates to the external validity (or “generalisability”  or “applicability” of the 
trial) has been retained so that the Delphi list is complete, but this criterion will not be used to calculate the PEDro 
score reported on the PEDro web site. 

 

The PEDro scale should not be used as a measure of the “validity” of a study’s conclusions. In particular, we caution 
users of the PEDro scale that studies which show significant treatment effects and which score highly on the PEDro 
scale do not necessarily  provide evidence  that the treatment  is clinically useful. Additional  considerations  include 
whether the treatment effect was big enough to be clinically worthwhile, whether the positive effects of the treatment 
outweigh its negative effects, and the cost-effectiveness of the treatment. The scale should not be used to compare the 
"quality" of trials performed in different areas of therapy, primarily because it is not possible to satisfy all scale items 
in some areas of physiotherapy practice. 
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Notes on administration of the PEDro scale: 
 

All criteria            Points  are only awarded when  a criterion is clearly  satisfied.  If on a literal reading of the trial 
report  it  is  possible  that  a  criterion  was  not  satisfied,  a point  should  not  be  awarded  for  that 
criterion. 

Criterion 1           This criterion is satisfied if the report describes the source of subjects and a list of criteria used to 
determine who was eligible to participate in the study. 

Criterion 2           A study is considered to have used random allocation if the report states that allocation was random. 
The precise method of randomisation  need not be specified. Procedures  such as coin-tossing  and 
dice-rolling  should  be  considered  random.  Quasi-randomisation   allocation  procedures  such  as 
allocation by hospital record number or birth date, or alternation, do not satisfy this criterion. 

Criterion 3           Concealed  allocation  means that the person who determined if a subject was eligible for inclusion 
in  the  trial  was  unaware,  when  this  decision  was  made,  of  which  group  the subject  would  be 
allocated  to.  A  point  is  awarded  for  this  criteria,  even  if  it  is  not  stated  that  allocation  was 
concealed, when the report states that allocation was by sealed opaque envelopes or that allocation 
involved contacting the holder of the allocation schedule who was “off-site”. 

Criterion 4           At a minimum, in studies of therapeutic interventions, the report must describe at least one measure 
of the severity of the condition being treated and at least one (different) key outcome measure at 
baseline. The rater must be satisfied that the groups’ outcomes would not be expected to differ, on 
the basis of baseline differences  in prognostic  variables alone, by a  clinically significant  amount. 
This criterion is satisfied even if only baseline data of study completers are presented. 

Criteria 4, 7-11    Key outcomes are those outcomes which provide the primary measure of the effectiveness (or lack 
of effectiveness)  of the therapy.  In most studies,  more than one variable  is  used as an outcome 
measure. 

Criterion 5-7        Blinding means the person in question (subject, therapist or assessor) did not know which group the 
subject had been allocated to. In addition, subjects and therapists are only considered to be “blind” 
if it could  be expected  that they would  have been unable  to distinguish  between  the treatments 
applied to different groups. In trials in which key outcomes are self-reported  (eg, visual analogue 
scale, pain diary), the assessor is considered to be blind if the subject was blind. 

Criterion 8           This criterion  is only satisfied  if the report explicitly  states both the number of  subjects initially 
allocated to groups and the number of subjects from whom key outcome measures were obtained. 
In trials in which outcomes are measured at several points in time, a key outcome must have been 
measured in more than 85% of subjects at one of those points in time. 

Criterion 9           An intention to treat  analysis means that, where subjects did not receive treatment (or the control 
condition)   as  allocated,  and  where  measures  of  outcomes  were   available,   the  analysis  was 
performed as if subjects received the treatment (or control condition) they were allocated to. This 
criterion  is satisfied,  even  if there  is no mention  of analysis  by  intention  to treat,  if the report 
explicitly states that all subjects received treatment or control conditions as allocated. 

Criterion 10         A between-group  statistical comparison involves statistical comparison of one group with another. 
Depending on the design of the study, this may involve comparison of two or more treatments, or 
comparison  of treatment  with a control  condition.  The analysis  may be a simple  comparison  of 
outcomes  measured  after the treatment  was administered,  or a comparison  of the change  in one 
group with the change in another (when a factorial analysis of variance has been used to analyse the 
data, the latter is often reported as a group × time interaction). The comparison may be in the form 
hypothesis testing (which provides a “p” value, describing the probability that the groups differed 
only by chance) or in the form of an estimate (for example, the mean or median difference,  or a 
difference  in proportions,  or number  needed  to treat,  or a relative  risk or hazard  ratio)  and its 
confidence interval. 

Criterion 11         A point  measure  is a measure  of the size of the treatment  effect.  The  treatment  effect  may be 
described as a difference in group outcomes, or as the outcome in (each of) all groups. Measures of 
variability  include  standard  deviations,  standard  errors,  confidence  intervals,  interquartile  ranges 
(or  other  quantile  ranges),  and  ranges.  Point  measures  and/or  measures  of  variability  may  be 
provided graphically (for example, SDs may be given as error bars in a Figure) as long as it is clear 
what is being graphed (for example, as long as it is clear whether error bars represent SDs or SEs). 
Where  outcomes  are categorical,  this criterion  is considered  to  have been met if the number  of 
subjects in each category is given for each group. 
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Bilaga 2 

Bedömningen av artiklar enligt PEDro.  
 
Pedro scale Pedowitz, 

RN. 
(2005) 

Beers, A., 
& Ryan, M. 
et al. (2008) 

Gunter, P., 
& 
Schwellnus, 
MP. (2004) 

Schwellnus, 
MP., & 
Theunissen, 
L. et al. 
(1991) 

Fredericson, 
M., & 
Cookingham, 
CL,. et al. 
(2000) 

Bischoff, C., 
& 
Prusaczyk, 
WK. et al. 
(1994) 

Schwellnus, 
MP., & 
Mackintosh, 
.L et al. (1992) 

Eligibility 
criteria 

No Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

Random 
allocation 

No No Yes Yes Yes Yes Yes 

Concealed 
allocation 

No No Yes No No No No 

Baseline 
comparability 

Yes Yes Yes Yes Yes No Yes 

Blind subjects No No Yes Yes No No No 
Blind 
therapists 

No No No No No No No 

Blind assessors No No Yes Yes No No Yes 
Adequate 
follow-up 

Yes Yes Yes Yes Yes No Yes 

Intention-to-
treat analysis 

Yes No Yes No Yes No No 

Between-group 
comparisons 

No No Yes Yes Yes Yes Yes 

Point estimates 
and variability 

No Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

 3/10 3/10 9/10 7/10 6/10 3/10 6/10 
 


