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Evidens för tvära friktioner vid behandling av tendinopatier – En litteraturstudie 

 

The evidence of transverse friction massage in the treatment of tendinopathies – 

A literature study 

 
 
 
 
ABSTRAKT 
 

Bakgrund: Skador på senor är vanligt förekommande hos både idrottare och mindre aktiva 

personer. Olika behandlingsmetoder används vid tendinopatier. Tvära friktioner är en typ av 

behandling, som utförs genom djup massage vinkelrätt mot senans parallella fibrer. Teorier 

bakom effekten av tvära friktioner är att behandlingen stimulerar till en naturlig 

läkningsprocess i vävnaden genom bland annat nedbrytning av fibrös vävnad, organisering av 

kollagena fibrer och ökad blodcirkulation. Syfte: Syftet med litteraturstudien är att 

sammanställa evidensen för behandling med tvära friktioner vid tendinopatier. Metod: 

Studien genomfördes genom litteratursökning i databaserna AMED, Cinahl, PubMed och 

PEDro. Inkluderade artiklar granskades enligt PEDro:s skala och evidenssammanställningen 

utfördes genom SBU:s gradering av evidensstyrka. Resultat: 11 artiklar inkluderades i 

studien. Resultatet visade att evidensen för tvära friktioner är begränsad eller otillräcklig. 

Konklusion: Behandling med enbart tvära friktioner för smärta, nedsatt gripstyrka och 

nedsatt funktion vid tendinopatier har otillräckligt vetenskapligt underlag. När tvära friktioner 

kombineras med annan sjukgymnastisk behandling finns ett begränsat vetenskapligt underlag 

för att minska smärta och öka gripstyrka. Som i tidigare evidenssammanställningar begränsas 

resultatet av ett litet material. Författarna anser att det krävs mer interventionsstudier av hög 

kvalitet och forskning om bakomliggande verkningsmekanismer innan tvära friktioner som 

behandlingsmetod vid tendinopatier kan förkastas. 

 

Nyckelord: Behandling, evidens, tendinopati, tvära friktioner.  
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BAKGRUND 
 

Överbelastning är orsaken till 30-50 procent av alla idrottsskador och incidensen har ökat 

under de senaste årtiondena. Skador på senan är vanligt förekommande hos både idrottare och 

mindre aktiva personer. I nedre extremitet är akilles tendinopati och patellar tendinopati 

vanligast. Lateral epikondylit och rotatorkuff tendinopati är vanligast i övre extremitet (1). 

 

Faktorer som ökar risken för skador på senan är överbelastning på grund av sträckning, 

kompression, skjuvning och repetitiva moment samt mycket kraftig ansträngning (1, 2). 

Ärftlighet, ålder, övervikt, samt psykosomatiska och psykosociala faktorer ökar också risken 

för skador (2). Även immobilisering och medicin i form av corticosteroider påverkar senans 

egenskaper negativt (3).  

 

Senans läkningsprocess sker i olika faser. Första fasen är inflammation, då är senan mycket 

svag och skör, och kärlsystemet går lätt sönder vid töjning eller tryck. Nybildningsfasen 

börjar efter 3-5 dagar och pågår ca 6-12 veckor, beroende på skadans omfattning (4, 5). Under 

nybildningsfasen är det viktigt med intern och extern mekanisk belastning av den skadade 

strukturen för att organisera vävnaden och göra den starkare. Smärtan leder ofta till nedsatt 

rörlighet, vilket gör att senan inte utsätts för den belastning som är nödvändig. Då kan tvära 

friktioner fungera som den externa belastningen. I den tredje fasen drar vävnaden ihop sig, 

blir fibrotisk och omvandlas till ärrvävnad med eventuella adherenser och inskränkt rörlighet 

(5).  

 

Senans funktion i kroppen är att fästa muskeln till skelettet och överföra krafter från muskler 

till ben (3). Senan består av flera lager och grupperingar av kollagenfibrer som omsluts av 

endotenon, en tunn bindvävshinna innehållande nerver och kärl. Hela senan omsluts av en lös, 

elastisk hinna, paratenon (3, 6). Senan är uppbyggd av ett antal komponenter med olika 

funktioner. Största delen består av typ-1 kollagen, tätt packade fibrer som går parallellt i 

senans längsriktning (3). Kollagenet är mycket starkt, det tål en belastning på 6000-8000 

Newton/cm², samt kan förlängas åtta till tio procent (7). Senan består även av en liten mängd 

elastinfibrer som är mer elastiska än kollagenet och klarar att förlängas under en längre tid 

utan att deformeras. Grundsubstansen i senan består av proteoglykaner, glykosaminoglykan, 

plasmaproteiner och andra mindre molekyler. Deras funktion är att binda vatten och 

stabilisera kollagenet. Grundsubstansen finns i större koncentration i de delar av senan som 
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utsätts för friktion och kompressionskrafter. Tenocyterna är fibroblast-liknande celler som har 

till uppgift att producera matrix samt nybilda och reparera senan (3).  

 

Tendinit har länge varit termen som använts vid skador på och kring senan. Benämningen kan 

ge en felaktig beskrivning av skadan då -it betyder att det finns en inflammation, vilket det 

inte alltid gör (8). En term som kan användas för att beskriva senskador är tendinopati, 

eftersom det inte säger något om den patologiska orsaken (2). Ett sätt att klassificera olika 

tendinopatier är att dela upp dem i tendinos, tendinit och paratenonit (6). Tendinos är en 

degeneration i senan utan inflammation (6, 8). Vid skada uppstår oordning bland de kollagena 

fibrerna, grundsubstans, celler och det vaskulära utrymmet minskar, det bildas kalk och 

vävnaden kan gå i nekros (8). Tendinit är en skada i senan som gör att det startar en 

inflammatorisk process (6), vilket uttrycks genom svullnad, smärta, lokal ömhet, 

krepitationer, värme och dysfunktion (8). Även paratenonit är en skada med inflammatoriskt 

inslag, men till skillnad från tendinit uppstår skadan på senans yttre lager vid skav mot en 

benig yta (6).  

 

Olika behandlingsmetoder som används vid tendinopatier är antiinflammatoriska läkemedel 

(NSAID), kortisoninjektioner, ultraljud, ledmanipulation, kylbehandling, ortoser, el-

stimulering, träning, operation och massage (2, 6). En typ av massage som används vid 

behandling av tendinopatier är tvära friktioner (9, 10). Tvära friktioner utförs genom djup 

massage vinkelrätt mot senans parallella fibrer (8, 10, 11). Tekniken utvecklades av James 

Cyriax, en man som räknas till en av grundarna av den ortopediska medicinen. Cyriax 

beskriver några principer för utförandet av tvära friktioner. Det är viktigt att hitta rätt punkt 

precis över skadan, massagen sker tvärs över fibrerna på den skadade strukturen och 

patientens hud ska följa med i rörelsen. Trycket måste vara tillräckligt djupt för att nå den 

skadade strukturen och patienten ska vara placerad i en position där terapeuten lätt kommer åt 

det skadade området och där kringliggande muskulatur kan slappna av. Friktionerna utförs 

med tummen, med pekfingret och långfingret korsade, eller med fingerspetsarna parallellt 

med varandra. Behandlingen kan utföras när ömheten av tidigare behandlingstillfälle 

försvunnit, vilket i regel tar två till sju dagar. Tvära friktioner utförs tills patienten är återställd 

eller när ingen ytterligare förbättring sker (12). 

 

En hypotes om verkningsmekanismerna bakom behandlingen är att massagen orsakar ett 

mikrovaskulärt trauma och en lokal blödning, vilket leder till en inflammation. 



7 

 

Inflammationen är kroppens första steg till läkning, en process som stimulerar till nybildning 

av vävnaden genom nedbrytning av fibrös ärrvävnad och reparation av kollagena fibrer (8, 

11). Nedbrytning av fibrös vävnad mjukar upp och gör vävnaden starkare, samt motverkar 

adherenser och minskar smärtan (10, 13). Studier på råttor visar att tvära friktioner leder till 

ökad nybildning och organisering av kollagena fibrer, stimulering av fibroblaster samt en 

ökning av senans maxstyrka (14, 15). En annan hypotes är att tvära friktioner ökar 

blodcirkulationen i senan, vilket kan leda till minskad smärta genom att underlätta transporten 

av skadliga ämnen och öka tillförseln av läkande substanser (10, 14). En studie på kaniner 

visar att kapillärernas omkrets ökar i det område som behandlats med tvära friktioner (16). 

Detta har betydelse då studier visat ett en skadad sena har sämre blodcirkulation än en frisk 

(9). Ytterligare en hypotes att är att effekten kan bero på aktivering av smärtlindrande 

funktioner i nervsystemet, såsom Gate Control-teorin, Diffuse Noxious Inhibitori, destruktion 

av smärtprovocerande ämnen och framkallning av smärtlindrande ämnen (10). 

 

En Cochrane review från 2009 visar att det inte finns tillräckligt med evidens för tvära 

friktioner och att det krävs mer randomiserade kontrollerade studier inom området (17). 

Studier som inkluderades i reviewn var RCT-, CCT-, case control- och kohortstudier och 

dessa skulle jämföra enbart tvära friktioner med annan behandling. Sammanlagt inkluderades 

två studier. I denna litteraturstudie granskade författarna endast RCT-studier men inkluderade 

även studier där tvära friktioner kombinerades med andra behandlingar, för att få ett bredare 

material. Litteratursökningen utfördes även med andra sökord och databaser.  
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SYFTE  
 

Syftet med litteraturstudien är att sammanställa evidensen för behandling med tvära friktioner 

vid tendinopatier. 

 

Frågeställningar: 

 Vilken evidens har tvära friktioner för behandling av smärta, funktion och gripstyrka 

vid tendinopatier? 

 Hur utförs tvära friktioner? 

 

MATERIAL OCH METOD 
 

Insamling av material 

Artiklar till litteraturstudien söktes i de vetenskapliga databaserna AMED, CINAHL, PubMed 

och PEDro. Sökningen genomfördes huvudsakligen i februari 2011, sökning i PEDro 

genomfördes i mars 2011. De sökord som användes var: transverse friction, cross friction, 

augmented soft tissue therapy och cyriax, samt soft tissue therapy, physiotherapy och massage 

i kombination med tendinitis och tendinosis. Fullständig sökning presenteras i tabell 1. 

Sökningen gav totalt 2790 träffar. Först lästes artiklarnas titel och abstrakt. De artiklar som 

verkade aktuella kontrollerades och lästes i sin helhet och inkluderades om de uppfyllde 

kriterierna. Sammanlagt uppfyllde 40 artiklar inklusionskriterierna och efter bortgallring av 

dubbletter återstod tio stycken. De inkluderade artiklarnas referenslistor granskades i syfte att 

hitta ytterligare relevant material och utifrån det tillkom en studie.  

 

Inklusionskriterier: 

 Randomiserande kontrollerade studier 

 Studier gjorda på människor 

 Diagnostiserad tendinopati 

 Studier där tvära friktioner eller i kombination med annan behandling jämförts mot 

annan intervention 

 Studier på Svenska, Engelska eller Norska 
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Tabell 1. Utfall av artikelsökning 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal 

relevanta 

(Dubbletter) 

Antal 

inkluderade 

AMED Transverse friction 

Cross friction 

Augmented soft tissue therapy 

Cyriax 

Soft tissue therapy AND tendinitis 

Soft tissue therapy AND tendinosis 

Physiotherapy AND tendinitis 

Physiotherapy AND tendinosis 

Physiotherapy AND epicondylitis 

Massage AND tendinitis 

Massage AND tendinosis 

Referenslista från Stasinopoulos et al 

(2004) 

13 

6 

2 

37 

3 

1 

25 

6 

24 

13 

2 

4  

1 (1) 

0 

1 

0 

0 

2 

0 

1 (1) 

2 (2) 

0 

4 

0 

0 

1 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

1 

CINAHL Transverse friction 

Cross friction 

Augmented soft tissue therapy 

Cyriax 

Soft tissue therapy AND tendinitis 

Soft tissue therapy and tendinosis 

Physiotherapy AND tendinitis 

Physiotherapy AND tendinosis 

Physiotherapy AND epicondylitis 

Massage AND tendinitis 

Massage AND tendinosis 

19 

7 

564 

27 

1 

3 

36 

6 

20 

18 

2 

5 (3) 

0 

0 

1 (1) 

1 (1) 

0 

1 (1) 

0 

2 (2) 

1 (1) 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

PubMed Transverse friction 

Cross friction 

Augmented soft tissue therapy 

Cyriax 

Soft tissue therapy AND tendinitis 

Soft tissue therapy and tendinosis 

Physiotherapy AND tendinitis 

Physiotherapy AND tendinosis 

79 

252 

48 

91 

154 

135 

495 

464 

4 (4) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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Physiotherapy AND epicondylitis 

Massage AND tendinitis 

Massage AND tendinosis 

137 

42 

35 

1 

1 (1) 

0 

1 

0 

0 

PEDro Transverse friction 

Cross friction 

Augmented soft tissue therapy 

Cyriax 

Soft tissue therapy AND tendinitis 

Soft tissue therapy and tendinosis 

Physiotherapy AND tendinitis 

Physiotherapy AND tendinosis 

Physiotherapy AND epicondylitis 

Massage AND tendinitis 

Massage AND tendinosis 

9 

4 

82 

9 

3 

1 

13 

12 

23 

4 

0 

5 (5) 

0 

0 

2 (2) 

0 

0 

1 (1) 

0 

2 (2) 

2 (2) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Summa  2790 40 11  

 

 

Analys och granskning 

Kvaliteten på varje artikel granskades och poängsattes separat av båda författarna utifrån 

PEDro:s skala (18, bilaga 1). Skalan består av 11 kriterier värda en poäng vardera om kriteriet 

uppfylls och maxpoäng är tio, då ett av kriterierna inte räknas med i sammanställningen. 

Författarnas individuella bedömningar jämfördes med varandra och diskuterade fram en 

gemensam poängsättning. Bedömningen jämfördes slutligen med PEDro:s egen skattning av 

artiklarna.  I de fall där poängen inte stämde överens granskade författarna kriterierna och 

artiklarna igen för att sedan ta ställning och göra en slutgiltig bedömning. Poängen omsattes 

till högt-, medelhögt- eller lågt bevisvärde, enligt en modell från Juhlin et. al (19, tabell 2). 

Sedan sammanställdes bevisvärdena för att gradera evidensstyrkan enligt SBU:s GRADE-

system (20, tabell 3) med nivåerna starkt-, måttligt starkt-, begränsat- eller otillräckligt 

vetenskapligt underlag.  

 

Innehållet i varje studie sammanställdes i tre tabeller med rubrikerna författare, antal 

deltagare, diagnos, behandling, sista utvärderingen, mätinstrument, resultat, samt PEDro:s 

poäng och SBU:s bevisvärde. Studierna rankas utifrån antal poäng samt författarnas namn i 

bokstavsordning. 
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Tabell 2. Poäng enligt PEDro:s skala omsatt till bevisvärde enligt Juhlin et. al (19)  

PEDro 

Scale 

Studiers bevisvärde enligt SBU 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

Tabell 3. Gradering av slutsatsernas evidensstyrka enligt SBU (20) 

 

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. 
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RESULTAT 
 

Totalt inkluderades 11 studier utifrån beskrivna inklusionskriterier. För att få ett översiktligt 

resultat presenteras innehållet genom tre kategorier: studier där enbart tvära friktioner använts 

som behandling, studier där tvära friktioner kombinerats med Mill’s manipulation, samt 

studier där tvära friktioner kombinerats med andra övriga sjukgymnastiska åtgärder. Studierna 

i varje kategori presenteras i tabellerna 4-6. De är rangordnade utifrån SBU:s bevisvärde och 

författare från vänster till höger. I bilaga 2 redovisas begrepp som används i resultattabellerna. 

 

Utförande av tvära friktioner i studierna 

I ett flertal av studierna har tvära friktioner utförts i tio minuter två till tre gånger i veckan 

(21-26). Övriga studier utförde tvära friktioner i 12 minuter (27), fem minuter (28) och tre 

gånger en minut (29). Behandlingsperioden varierade mellan två till sex veckor men tre till 

fyra veckor var vanligast (21-24, 28, 30). Två av studierna som behandlade lateral epikondylit 

beskriver att de tvära friktionerna genomfördes med patienten sittande samt med armbågen 

vilande i 90° och supinerad underarm (24, 25). I två studier beskrivs att terapeuten utförde 

tvära friktioner med tummen (24) eller med pekfingret (26). Ett antal studier hänvisar endast 

till Cyriax koncept (21, 23, 25, 27, 30). 

 

Redovisning av studier 

Enbart tvära friktioner (Tabell 4) 

Två studier har undersökt behandling med enbart tvära friktioner. Båda har medelhögt 

bevisvärde och undersöker behandling av lateral epikondylit (22) samt patellar tendinit (23). 

En av studierna visar signifikant förbättring av smärta (22) medan den andra påvisar en liten 

men inte signifikant förbättring (23). En av studierna undersöker även förändring av 

gripstyrka men ingen signifikant förbättring kan påvisas (22). 

 

Behandling av smärta, nedsatt gripstyrka och nedsatt funktion med enbart tvära friktioner har 

otillräckligt vetenskapligt underlag. 
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Tabell 4. Behandling med enbart tvära friktioner  

 Shaik & Myburgh 2002 (22) Stasinopoulos D & 

Stasinopoulos I. 2004 (23) 

Antal deltagare 30 st 30 st 

Diagnos Lateral epikondylit Patellar tendinit 

Behandling 
 

A: Tvära friktioner 

B: Tvära friktioner och Mill’s 

manipulation 

 

 

A: Tvära friktioner 

B: Ultraljud 

C: Töjning och excentrisk 

träning. 

Antal 

behandlingstillfällen 

2ggr/v, 3v 
 

3ggr/v, 4v 

Sista utvärderingen 4 v 16 v 

Mätinstrument Short-form McGill pain 

Questionnaire, Numerical Pain 

rating Scale, gripstyrka med 

dynamometer 

Smärtskattning 

Resultat Grupp A och B: Signifikant 

förbättring av smärta. Ingen 

förbättring av gripstyrka. 

Grupp A: Liten men inte 

signifikant förbättring av smärta. 

Pedro/SBU 6/Medel 
 

5/Medel 

 

Tvära friktioner i kombination med Mill’s manipulation (Tabell 5) 

Denna kategori innehåller tre studier med medelhögt bevisvärde som alla undersöker 

behandling av lateral epikondylit med tvära friktioner i kombination med Mill’s manipulation. 

(22, 24, 30). Två av studierna undersöker reducering av smärta och visar båda på en 

signifikant förbättring (22, 24). Alla tre studier undersöker förändring av gripstyrka. En av 

dem visar signifikant förbättrad gripstyrka (24), medan de två andra inte uppvisar några 

signifikanta förbättringar (24, 30). En studie undersöker även funktion hos försökspersonerna 

men visar ingen signifikant förbättring (24). 

Behandling av smärta med tvära friktioner i kombination med Mill’s manipulation har 

begränsat vetenskapligt underlag. Behandling av nedsatt gripstyrka och nedsatt funktion har 

otillräckligt vetenskapligt underlag. 
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Tabell 5. Tvära friktioner i kombination med Mill’s manipulation 

 Nagrale et al 2009 (24) Shaik & Myburgh 

2002 (22) 

Verhaar et al 1995 (30) 

Antal deltagare 60 st 30 st 106 st 

Diagnos Lateral epikondylit Lateral epikondylit Lateral epikondylit 

Behandling 
 

A: Tvära friktioner och 

Mill’s manipulation 

B: Fonofores, töjning, 

excentrisk träning 

 

A: Tvära friktioner 

och Mill’s 

manipulation 

B: Tvära friktioner  

 

A: Tvära friktioner och 

Mill’s manipulation 

B: Kortisoninjektioner 

Antal 

behandlingstillfällen 

 

3ggr/v, 4v 2ggr/v, 3v 
 

12ggr, 4v 

Sista utvärderingen 8v 4 v 52v 

Mätinstrument Visual Analogue Scale, 

Tennis Elbow Function 

Scale, gripkraft med 

dynamometer 

Short-form McGill 

pain Questionnaire, 

Numerical Pain rating 

Scale, gripstyrka med 

dynamometer 

Gripstyrka med 

dynamometer 

Resultat 
 

Grupp A och B: 

Signifikant förbättring 

av smärta, gripstyrka 

och funktion  

Grupp A och B: 

Signifikant förbättring 

av smärta. Ingen 

förbättring av 

gripstyrka 

 

Grupp A: Ingen 

signifikant förbättring 

av gripstyrka 

Grupp B: Signifikant 

förbättring av 

gripstyrka. 

Pedro/SBU 
 

6/Medel 6/Medel 
 

6/Medel 

 

Tvära friktioner i kombination med övriga sjukgymnastiska åtgärder 

(Tabell 6) 

I sju studier har tvära friktioner kombinerats med andra sjukgymnastiska åtgärder. Sex 

stycken har medelhögt bevisvärde och undersöker behandling av lateral epikondylit (21, 25, 

29, 31), löparknä (26) samt patellar tendinit (27). Den sjunde studien har lågt bevisvärde och 

undersöker behandling av patellar tendinit (28). Alla studier har utvärderat smärta. Fem 

studier (21, 25, 26, 28, 31) visar en signifikant förbättring av smärta, medan resterande inte 

uppvisar någon signifikant förbättring (27, 29).  Gripstyrka visar signifikant förbättring i tre 
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av studierna (21, 25, 31) och ingen signifikant förbättring i en av studierna (29). Funktion 

utvärderades i tre studier, där två (25, 28) visar signifikant förbättring och en (27) ingen 

signifikant förbättring. 

Behandling av smärta och nedsatt gripkraft med tvära friktioner i kombination med andra 

sjukgymnastiska åtgärder har begränsat vetenskapligt underlag. Behandling av nedsatt 

funktion har otillräckligt vetenskapligt underlag. 
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Tabell 6. Tvära friktioner i kombination med övriga sjukgymnastiska åtgärder 

 Stratford et al 

1989 (25) 

 

Schwellnus et al 

1992 (26) 

 

Drechsler et al 

1997 (29) 

 

Vasseljen 1992 

(21) 

 

Pellecchia et al 

1994 (27) 

 

Smidt et al 2002 

(31) 

 

Wilson et al 

2000 (28) 

Antal deltagare 40 st 17 st 18 st 30 st 26 deltagare, 30 

senor 

185 st 38 st 

Diagnos Lateral 

epikondylit 

Löparknä Lateral 

epikondylit 

Lateral 

epikondylit 

Patellar tendinit Lateral 

epikondylit 

Patellar tendinit 

Behandling 
 

A: Ultraljud 

med tvära 

friktioner  

 

B: Fonofores 

med tvära 

friktioner 

 

C: Ultraljud 

utan tvära 

friktioner 

 

D: Fonofores 

utan tvära 

friktioner 

 

A: Is, töjning, 

ultraljud, tvära 

friktioner 

 

B: Is, töjning, 

ultraljud 

 

A: Ultraljud, 

tvära friktioner, 

töjning och 

styrketräning 

 

B: Nervtöjning, 

mobilisering av 

Radius, daglig 

hemtöjning 

 

C: Nervtöjning, 

daglig 

hemtöjning 

 

A: Tvära 

friktioner, 

ultraljud  

 

B: Laser 

 

C: 

Placebolaser 

 

A: Värme, tvära 

friktioner, 

fonofores och 

kyla 

 

B: Jonofores 

 

A: Tvära 

friktioner, töjning, 

styrketräning 

 

B: 

Kortisoninjektion 

 

C: Avvakta, 

undvika 

smärtframkalland

e aktivitet 

 

 

 

A: Tvära 

friktioner, 

töjning, 

styrketräning, 

kyla samt 

ultraljud, 

fonofores eller 

elstimulering  

 

B: ASTM 

AdvantEDGE 

Antal 

behandlingstillfällen 

9ggr, 5v 
 

Is, töjning 6 

dagar, tvära 

friktioner 2v, 4 

ggr 

 

2ggr/v, 6v 

 

3ggr/v, 8ggr 

 

2-3ggr/v, 6ggr 

 

9ggr, 6v 

 

3ggr/v, 4v 



17 

 

Sista utvärderingen 5v 
 

2v 12v 7v 7:e besöket 52v 12v 

Mätinstrument Visual Analog 

Pain Scale, 

Visual Analog 

Function 

Scale, Pain-

free Function 

index, Pain-

free Grip 

strength 

Visual Analog 

Scale 

Frågeformulär 

smärta och 

aktivitet, 

gripkraft med 

dynamometer, 

smärtskattning 

Visual 

Analogue 

Scale, 

gripstyrka med 

goniometer 

Functional Index 

Questionnaire, 

smärtskattning 

vid palpation, 

Visual Analogue 

Scale 

Funktionell 

smärtskattning, 

gripstyrka med 

dynamometer 

Patellofemoral 

Joint Evaluation 

Scale (funktion- 

och 

smärtskattning) 

Resultat 
 

Grupp A-D: 

Signifikant 

förbättring av 

smärta, 

funktion och 

gripstyrka. 

 

Grupp A och 

B: Signifikant 

förbättring av 

smärta 

 

Grupp A-C: 

Ingen 

signifikant 

förbättring av 

gripstyrka eller 

smärta. 

 

 

Grupp A och 

B: Signifikant 

förbättring av 

smärta och 

gripstyrka 

 

Grupp A: Ingen 

signifikant 

förbättring av 

funktion eller 

smärta. 

 

Grupp B: 

Signifikant 

förbättring av 

funktion och 

smärta 

 

Grupp A och B: 

Signifikant 

förbättring av 

smärta och 

gripstyrka 

 

 

 

Grupp A och B: 

Signifikant 

förbättring av 

funktion och 

smärta 

Pedro/SBU 6/Medel 
 

6/Medel 

 

5/Medel 

 

5/Medel 

 

4/Medel 

 

4/Medel 

 

3/Låg 
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DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 

Litteratursökningen genomfördes till en början i de tre vanligaste vetenskapliga databaserna 

som behandlar ämnet sjukgymnastik och rehabilitering. Sökning i PEDro tillkom för att 

bredda sökningen ytterligare. Genom att läsa olika artiklar ökade författarnas kunskaper om 

vilka sökord som tidigare använts vid artikelsökning inom ämnet. För att inte avgränsa 

sökningen användes breda och ett stort antal sökord. Sökningen utfördes systematiskt i de 

databaser som angivits i metoden för att få med så mycket relevant material som möjligt. Det 

har stor betydelse att en studie är randomiserad och kontrollerad för att få höga poäng på 

PEDro:s skala (18) och därigenom stärka evidensen vid sammanställningen enligt SBU (20). 

Därför begränsades inkluderade artiklar till endast RCT studier i denna rapport. De övriga 

inklusionskriterierna var relativt breda för att inte begränsa sökningen för mycket. Författarna 

anser att sökningen varit omfattande och tror sig fått med det mesta relevanta materialet som 

innehåller behandling med tvära friktioner vid tendinopatier.  

 

Granskning av artiklarna gjordes utifrån PEDro:s skala (18). För att uppnå en så hög 

interbedömarreliabilitet som möjligt utfördes först en genomgång och diskussion av PEDro:s 

skala mellan författarna och sedan granskades artiklarna individuellt. Därefter jämförde 

författarna sina bedömningar med varandra och sammanställde tillsammans poängen för varje 

artikel. Då det uppstod skillnader i poängsättningen diskuterades en gemensam bedömning 

fram. Slutligen jämfördes författarnas gemensamma bedömning mot PEDro:s poängsättning. 

Författarna anser att detta ökar tillförlitligheten på poängsättningen. Trots detta återstår ändå 

subjektivitet i granskningen, vilket kan påverka det slutgiltiga resultatet av rapporten. 

 

Författarna anser att det finns både positiva och negativa sidor med att ha utfört 

kvalitetsgranskningen utifrån PEDro:s skala. Positivt är att skalan är anpassad efter RCT-

studier, vilket passade bra i denna studie. Författarna anser dock att skalan är relativt svår att 

förstå, speciellt för oerfarna användare, vilket kan påverka tolkningen och bedömningen av 

artiklarna. Att skalan innehåller endast svarsalternativen ja och nej finns det både för-och 

nackdelar med. Få alternativ kan ses som en fördel, men vid osäkerhet i granskningen tappar 

studien genast en poäng. En mer detaljerad skala med fler svarsalternativ skulle inte påverka 

resultatet i lika stor grad.   
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Resultatet innehåller två delar; utförande av tvära friktioner och redovisning av studier. Vid 

redovisning av studier uppkom vissa svårigheter eftersom interventionerna i studierna 

innehöll stora variationer och olika kombinationer av behandlingar. För att få en god översikt 

och underlätta evidenssammanställningen valde författarna att dela in denna del av resultatet i 

tre kategorier; behandling med enbart tvära friktioner, tvära friktioner i kombination med 

Mill’s manipulation, samt tvära friktioner i kombination med andra sjukgymnastiska åtgärder. 

   

Resultatdiskussion 

Denna litteraturstudie tyder på att det finns ett begränsat vetenskapligt underlag för tvära 

friktioner i kombination med Mill’s manipulation vid behandling av smärta vid tendinopatier. 

Begränsat vetenskapligt underlag finns även för tvära friktioner i kombination med andra 

sjukgymnastiska åtgärder vid behandling av smärta och nedsatt gripkraft. Behandling med 

enbart tvära friktioner har otillräckligt vetenskapligt underlag gällande smärtminskning, ökad 

gripstyrka och förbättrad funktion. Det finns även otillräckligt vetenskapligt underlag för ökad 

funktion då tvära friktioner utförts i kombination med annan behandling. 

 

I en sammanställning av Cochrane från 2009 där två studier inkluderades, visar resultatet att 

tvära friktioner inte är en effektiv behandlingsmetod vid tendinopatier (17).  Resultatet i 

studien begränsas av ett litet material och en slutsats om huruvida tvära friktioner bör 

användas fastställs inte. En studie som sammanställt evidensen för olika behandlingsmetoder 

vid tendinopatier visar också begränsad evidens för tvära friktioner och att det krävs fler 

studier (2). Ett antal publicerade riktlinjer har sammanställt åtgärder och grad av evidens för 

behandling av olika tendinopatier (32-34). De beskriver att det finns otillräcklig evidens och 

för litet material för att varken inkludera eller exkludera tvära friktioner vid behandling av 

knäproblematik (32) och skuldersmärta (33). I en riktlinje för behandling av akilles tendinit 

stöds inte mjukdelsmobilisering utifrån evidens men erfarna praktiker anser att det kan 

minska smärta och ge ökad funktion (34).   

 

Av de studier som ingår i denna rapport är det ett flertal som jämför interventionen med 

”traditionell sjukgymnastisk behandling” där tvära friktioner endast är en del av ett flertal 

andra behandlingsmetoder exempelvis ultraljud, träning och töjning (21, 26, 28, 29, 31). På 

grund av detta är det svårt att veta vilken betydelse tvära friktioner har för resultatet av 

behandlingen. Eftersom studierna innehåller flera olika kombinationer av behandlingar 
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försvåras även redovisning av studierna, och de kan inte påverka evidenssammanställningen 

för tvära friktioner som ensam behandling eller i kombination med Mill’s manipulation.  

 

Genom att endast inkludera randomiserade studier får de flesta studierna ganska höga poäng 

på PEDro:s skala (18). Det som sänker poängen är att studierna mycket sällan är blindade för 

varken terapeuten eller försökspersonen. Detta är svårt vid denna typ av interventionsstudier. 

Författarna anser att flera av studierna inte har en tillräckligt detaljerad beskrivning av 

metoden. När det inte står klart och tydligt hur studien genomförts tappar den genast poäng, 

vilket leder till en lägre slutgiltig poäng och kvalitet.  

 

Resultatet i de enskilda studierna kan ha påverkats av hur behandlingen utförts. Faktorer som 

kan påverka är behandlingsperiodens längd, antal behandlingar och utvärderingstillfällen, 

samt uppföljningstidens längd. Det finns även skillnader i hur tvära friktioner genomförts 

både gällande antal behandlingar, utförande i tid, deltagarens position samt terapeutens 

handlag. Tryck och kraft beskrivs inte i någon av studierna men författarna tror att även det 

kan ha betydelse för effekten och resultatet. 

 

Trots låg evidens för tvära friktioner som behandlingsmetod anser författarna att metoden 

borde studeras ytterligare innan den helt förkastas, då studier på djur visar tydliga positiva 

effekter på senans läkningsprocess (13, 14, 15). Det behövs fler studier som visar 

bakomliggande verkningsmekanismer samt fler randomiserade interventionsstudier där 

effekten av enbart tvära friktioner kan tydas. Författarna funderar även om 

behandlingskonceptet av tvära friktioner kan utvecklas eftersom behandlingen utförs antingen 

efter Cyriax grundtanke, eller en egenkomponerad metod, vilket kan ge olika resultat. 

Metoden kräver inte stora resurser eller dyr utrustning vilket ger ytterligare en anledning till 

mer forskning.  

 

Utifrån kontakt med olika kliniska sjukgymnaster har författarna upplevt att tvära friktioner 

används i varierande grad i den kliniska verksamheten. Resultatet av denna 

evidenssammanställning visar på begränsad effekt av behandling med tvära friktioner, vilket 

kan upplevas som negativt hos sjukgymnaster som har positiva kliniska erfarenheter av denna 

typ av behandling. Enligt författarna bör resultatet av denna studie, och tidigare 

sammanställningar och riktlinjer (2, 16, 32-34), finnas i åtanke vid val av behandling vid 

tendinopatier.   
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KONKLUSION 
 

Behandling med enbart tvära friktioner för smärta, nedsatt gripstyrka och nedsatt funktion vid 

tendinopatier har otillräckligt vetenskapligt underlag. När tvära friktioner kombineras med 

annan sjukgymnastisk behandling finns ett begränsat vetenskapligt underlag för att minska 

smärta och öka gripstyrka. Som i tidigare evidenssammanställningar begränsas resultatet av 

ett litet material. Författarna anser att det krävs mer interventionsstudier av hög kvalitet och 

forskning om bakomliggande verkningsmekanismer innan tvära friktioner som 

behandlingsmetod vid tendinopatier kan förkastas. 

  



22 

 

REFERENSLISTA 
 

1. Scott A, Ashe M. Common Tendinopathies in the Upper and Lower Extremities. 

Current Sports Medicine Reports. 2006;5:233-241.  

 

2. Pfefer M, Cooper S, Uhl N. Chiropractic Management of Tendinopathy: A Literature 

Synthesis. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics. 2009;32(1):41-52. 

 

3. Kirkendall D T, Garrett W E. Function and biomechanics of tendons. Scandinavian 

Journal of Medicine & Science In Sports. 1997;7:62-66. 

 

4. Murphy P, Loitz B, Frank C, Hart, D. Influence of exogenous growth factors on the 

synthesis and secretion of collagen types I and III by explants of normal and healing 

rabbit ligaments. Biochem Cell Biol. 1994;72(9-10):403-9. 

 

5. Clayton P. The use of deep transverse frictions in the treatment of acute and chronic 

softtissue injuries. Sports Massage Practitioner. 2009;22:21-24. 

 

6. Khan K, Cook J, Bonar F, Harcourt P, Åstrom M. Histopathology of Common 

Tendinopathies. Sports Medicine. 1999;27(6):393-408. 

 

7. Bojsen-Møller F. Rörelseapparatens anatomi. 1 ed. Stockholm: Liber AB; 2007. 

 

8. Sevier T, Helfst R, Stover S, Wilson J. Clinical trends on tendinitis. Work. 

2000;14:123-126. 

 

9. Millar N, Hueber A, Reilly J, Xu Y, Fazzi U, Murrell G, McInnes I. Inflammation is 

present in early human tendinopathy. The American Journal of Sports Medicine. 2010; 

38(10):2085-2091. 

 

10. Stasinopoulos D, Johnson M. Cyriax physiotherapy for tennis elbow/lateral 

epicondylitis. Br J Sports Medicine. 2004;38:675-677. 

 



23 

 

11. Gregory M, Diane M, Mars M. Ultrastructural Changes in Untraumatised Rabbit 

Skeletal Muscle Treated with Deep Transverse Friction. Physiotherapy. 2003; 

89(7):408-416. 

 

12. Cyriax J. Textbook of Orthopaedic Medicine volume 2. 11 ed. Eastbourne: Baillière 

Tindall; 1984. 

 

13. Cyriax J. Deep Massage. Physiotherapy. 1977;63(2):60-61. 

 

14. Schzas M, Li J, Andersson T, Fahlgren A, Aspenberg P, Ahmed M, Ackermann P. 

Compression therapy promotes proliferative repair during rat Achilles tendon 

immobilization. Journal of Orthopaedic Research. 2010;28:852-858. 

 

15. Gehlsen G, Ganion L, Helfst R. Fibroblast responses to variation in soft tissue 

mobilization pressure. Medicine & Science in Sports & Exercise. 1999;31(4):531-535. 

 

16. Gregory M, Dean M, Mars M. Sequential alterations in the diameters of capillaries in 

rabbit skeletal muscle following deep transverse friction - A morphometric study. SA 

Journal of Physiotherapy. 2005;61(2):15-21. 

 

17. Brosseau L, Casimiro L, Milne S, Welch V, Shea B, Tugwell P, Wells G A. Deep 

transverse friction massage for treating tendinitis. Cochrane Database of Systematic 

Reviews. 2009.  

 

18. PEDro – Physiotherapy Evidence Database. PEDro Scale. Senast uppdaterad juni 

1999; hämtad den 16 februari 2011. Tillgänglig på: 

http://www.pedro.org.au/english/downloads/pedro-scale/ 

 

19. Juhlin M, Smeds-Isaksson Y & Tano-Nordin A. Effekter av 

helkroppsvibrationsträning på muskelfunktion, balans och bentäthet: Systematisk 

översikt 2006. Examensarbete: Luleå Tekniska Universitet. 

 

http://www.pedro.org.au/english/downloads/pedro-scale/


24 

 

20. SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering. Evidensgradering. Hämtad den 

16 februari 2011. Tillgänglig på: http://www.sbu.se/sv/Evidensbaserad-

vard/Faktaruta-1-Studiekvalitet-och-evidensstyrka/ 

 

21. Vasseljen O. Low-level Laser versus Traditional Physiotherapy in the Treatment of 

Tennis Elbow. Physiotherapy. 1992;78(5):329-334. 

 

22. Shaik J, Myburgh, C. Relative effectiveness of cross friction and Mill’s manipulation 

as compared to cross friction alone in the treatment of lateral epicondylitis (‘tennis 

elbow’). European Journal of Chiropractic. 2002;49:186-187. 

 

23. Stasinopoulos D, Stasinopoulos I. Comparison of effects of exercise programme, 

pulsed ultrasound and transverse friction in the treatment of chronic patellar 

tendinopathy. Clinical Rehabilitation. 2004;18:347-352. 

 

24.  Nagrale A, Herd C, Ganvir S, Ramteke G. Cyriax Physiotherapy Versus 

Phonophoresis with Supervised Exercise in Subjects with Lateral Epicondylalgia: A 

Randomized Clinical trial. The Journal of Manual & Manipulative Therapy. 

2009;17(3):171-178. 

 

25. Stratford P, Levy D, Gauldie S, Miseferi D, Levy K. The evaluation of phonophoresis 

and friction massage as treatments for extensor carpi radialis tendinitis: a randomized 

controlled trial. Physiotherapy Canada. 1989;41(2):93-98. 

 

26. Schwellnus M, Mackintosh L, Mee J. Deep Transverse Frictions in the Treatment of 

Iliotibial Band Friction Syndrome in Athletes: A clinical trial. Physiotherapy. 

1992;78(8):564-568. 

 

27. Pellecchia G, Hamel H, Behnke P. Treatment of Infrapatellar Tendinitis: A 

Combination of Modalities and Transverse Friction Massage Versus Iontophoresis. 

Journal of Sport Rehabilitation. 1994;3:135-145. 

 

28. Wilson J, Sevier T, Helfst R, Honing E, Thomann A. Comparison of Rehabilitation 

Methods in the Treatment of Patellar Tendinitis. Journal of Sports rehabilitation. 

http://www.sbu.se/sv/Evidensbaserad-vard/Faktaruta-1-Studiekvalitet-och-evidensstyrka/
http://www.sbu.se/sv/Evidensbaserad-vard/Faktaruta-1-Studiekvalitet-och-evidensstyrka/


25 

 

2000;9:304-314. 

 

29. Drechsler W, Knarr J, Snyder-Mackler L A. Comparison of Two Treatment Regimens 

for Lateral Epicondylitis: A Randomized Trial of Clinical Interventions. Journal of 

Sport Rehabilitation. 1997;6:226-234. 

 

30. Verhaar J, Walenkamp G, Mameren H, Kester A, Linden, A. Local corticosteroid 

injection versus Cyriax-type physiotherapy for tennis elbow. The journal of bone and 

joint surgery. 1995;77-B:128-132. 

 

31. Smidt N, Van der Windt D, Assendelft W, Devillé W, Korthals-de Bos I, Bouter L. 

Corticosteroid injection, physiotherapy, or a wait-and-see policy for lateral 

epicondylitis: a randomised controlled trial. The Lancet. 2002;359:657-662. 

 

32. Philadelphia Panel Evidence-Based Clinical Practice Guidelines on Selected 

Rehabilitation Interventions for Knee Pain. Physical Therapy. 2001;81(10):1675-1700. 

 

33. Philadelphia Panel Evidence-Based Clinical Practice Guidelines on Selected 

Rehabilitation Interventions for Shoulder Pain. Physical Therapy. 2001;81(10):1719-

1730. 

 

34. Carcia C, Martin R, Houck J, Wukich D. Achilles Pain, Stiffness, and Muscle Power 

Deficits: Achilles Tendinitis. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 

2010;40(9):A1-A26. 



Last amended June 21st, 1999 

PEDro scale  

 

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

2. subjects were randomly allocated to groups (in a crossover study, subjects  

were randomly allocated an order in which treatments were received)  no � yes � where: 

3. allocation was concealed  no � yes � where: 

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

indicators no � yes � where: 

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

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

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

8. measures of at least one key outcome were obtained from more than 85%  

of the subjects initially allocated to groups  no � yes � 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 � yes � where: 

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

key outcome  no � yes � where: 

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

 least one key outcome no � yes � 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. 



 

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. 



BILAGA 2 

 

ASTM AdvantEDGE: En behandlingsmetod som innebär mjukdelsmobilisering i 

fibrernas längsriktning med hjälp av olika instrument. Behandlingen kompletteras sedan 

med styrketräning, aktivitet och töjning. 

 

Fonofores: En behandlingsmetod där läkemedel i gelèform transporteras genom huden 

med hjälp av ultraljud.  

 

Jonofores: En behandlingsmetod där läkemedel transporteras genom huden med hjälp av 

elektriska fält. Spänningen mellan elektroderna ger en jonvandring mellan den negativa 

och den positiva elektroden.  

 

Mill’s manipulation: En manipulationsteknik för handledens extensorer. Med flexion i 

armbåge samt pronation och flexion i handled och fingrar, utförs en hastig extension i 

armbågen. 

 


