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Abstract 

 

Bakgrund: Höftabduktorerna har en viktig funktion för nedre extremitet då muskelgruppen 

hjälper till att bibehålla bäckenet i rätt position för att motverka adduktion och inåtrotation av 

höften. Svaga höftabduktorer har påvisats hos personer med smärttillstånd, såsom 

patellofemoralt smärtsyndrom, knäartros och tractus iliotibialissyndrom. Om 

höftabduktorerna har betydande roll vid rehabilitering av dessa smärttillstånd bör 

interventionen uppmärksammas inom det sjukgymnastiska området.  Syfte: Syftet med 

studien var att se vid vilka smärttillstånd i och kring knäleden det gjorts interventionsstudier 

innefattande styrketräning av höftabduktorerna och därefter se till effekten på smärtupplevelse 

vid rehabilitering.  Metod: Studien var en systematisk litteraturstudie. Artiklar söktes på 

databaserna Academic search, AMED, Cinahl, Cochrane, Medline (EBSCO), Medline 

(ProQuest), PubMed, Scopus och Web of Sciende. Sökorden som användes i olika 

kombinationer var hip abduction, hip abductor, strength, weakness, strengthening, knee och 

pain. Interventionsstudier som utfört styrketräning av höftabduktorer vid smärttillstånd i 

knäleden samt utvärderade smärtan före och efter intervention inkluderades. Elva artiklar 

inkluderades i litteraturstudien, dessa bedömdes med PEDro-scale och SBU:s 

evidensgradering.  Resultat: Interventionsstudierna handlade om patellofemoralt 

smärtsyndrom, tractus iliotibialissyndrom och knäartros. Styrketräning av höftabduktorerna i 

avseende att minska smärta för patellofemoralt smärtsyndrom fick evidensstyrka två medan 

interventionen för tractus iliotibialissyndrom och knäartros fick evidensstyrka tre. 

Konklusion: Samtliga studier påvisade minskad smärta vid uppföljning. Det finns måttligt 

stark evidens för att interventionen minskar smärta i knäleden för patellofemoralt 

smärtsyndrom och begränsat vetenskapligt underlag för interventionen till tractus 

iliotibialissyndrom och knäartros. Då fler muskelgrupper inkluderats i träningen behövs fler 

studier för att klargöra vilka faktorer som bidragit till smärtminskningen.  

 

Nyckelord: Höftabduktorer, knäartros, knäsmärta, patellofemoralt smärtsyndrom,  

tractus iliotibialissyndrom, träningsintervention  
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1. Bakgrund  

 

Smärttillstånd i och kring knäleden är ett vanligt problem i rörelseapparaten (Holmström & 

Moritz, 2007). Dessa smärttillstånd är bland annat patellofemoralt smärtsyndrom, tractus 

iliotibialissyndrom och medial knäartros. I rehabilitering av dessa smärttillstånd har det 

fokuserats på diverse interventioner såsom stärkning av quadriceps vid patellofemoralt 

smärtsyndrom (Bolgla & Bolings, 2011), stretch av tractus iliotibialbandet vid tractus 

iliotibialissyndrom (Fredricson & Wolf, 2005) och generell träning för knäartros (Baar, 

Assendelft, Dekker, Oostendorp, & Bijlsma, 1999). I studier har man sett att det finns 

samband mellan ökad höftadduktion och smärttillstånd i och kring knäleden, såsom tractus 

iliotibialissyndrom (Fredericson et al., 2000), knäartros (Chang et al., 2005) och 

patellofemoralt smärtsyndrom (Ireland, Willson, Ballantyne & McClay, 2003) samtidigt som 

det rapporterats att personer med dessa smärttillstånd har underskott i höftabduktorernas 

styrka, aktiveringsmönster och nedsatt funktionell kontroll av bäckenet på femur (Chang et 

al., 2005; Ireland et al., 2003; Fredricson et al., 2000). Bedömning av höftabduktorernas 

mekanismer och kontroll av femur och bäckenets orientering är enligt Grimaldi (2011) 

nödvändigt för att kunna bedöma dysfunktion i nedre extremiteter. Det har även undersökts 

huruvida styrketräning av höftabduktorerna kan minska dessa smärttillstånd i och kring 

knäleden (Fukuda et al., 2010; Fredricson et al., 2000; Sled, Khoja, Deluzio, Olney & Culham 

2010). Sett till denna intervention och smärttillstånden patellofemoralt smärtsyndrom, tractus 

iliotibialissyndrom och knäartros, har det till dags dato inte utförts någon 

litteratursammanställning med efterföljande evidensgradering.  

 

Höftleden och dess abduktorer 

Höftleden är en kulled med rörlighet i alla plan. Ledens huvudsakliga funktion är att stödja 

vikten från armar, huvud och bål i vila såväl som i rörelse samt ge stöd vid belastning. Utöver 

ledens uppbyggnad så är höftmuskulaturen mycket viktig för belastade rörelser och aktivitet 

(Levangie & Norkin, 2005). Höftledens ledpanna är djup med stor stabilitet. Stabiliteten ökas 

ytterligare genom en tjock ledkapsel, starka ligament och kraftig muskulatur. Höftmusklerna 

och de tre stora muskelgrupperna på låret (främre, mediala och bakre muskelgruppen) står för 

rörelserna i höftleden (Bojsen- Moller, 2007). Abduktion av höften sker huvudsakligen av m. 

gluteus medius och m. gluteus minimus (Soderburg & Dostal, 1978). Dessa muskler är viktiga 

för abduktion av femur och stabilisering av bäckenet (Jensen, Smidt & Johnston, 1971). 
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Höftabduktorerna har en viktig funktion för nedre extremitet då muskelgruppen hjälper till att 

bibehålla bäckenet i rätt position för att motverka adduktion och inåtrotation av höften 

(Winter, Eng & Ishac, 1995). 

 

Knäleden och dess biomekanik 

För att förstå uppkomst av skador i och kring knäleden är det nödvändigt med en biomekanisk 

kunskap om leden. Det är även viktigt för att kunna genomföra rehabilitering och prevention 

på lämpligt sätt. Dessa biomekaniska resonemang omfattar kroppssegmentets rörelse 

(kinematik) och de krafter som påverkar kroppssegmentet (kinetik) (Holmström & Moritz, 

2007). 

 

I knäleden sker det största rörelseutslaget i sagittalplanet (Holmström & Moritz, 2007). 

Flexions- och extensionsrörelser kan utföras i knäleden och när leden är flekterad kan även 

viss in- och utåtrotation ske (Bojsen-Möller, 2000; Holmström & Moritz, 2007). 

Rörelseutslaget i flexion kan bli upp till cirka 120 grader men i den andra planen är 

rörelseutslaget relativt litet (Nordin & Frankel, 2001).Vid beräkning av de krafter som 

påverkar ett kroppssegment utför vanligen statiska analyser, det vill säga beskrivning av det 

tillstånd då krafterna befinner sig i jämvikt (Holmström & Moritz, 2007). Enligt Holmström 

& Moritz (2007) bygger statiska beräkningar inom kinetiken på kroppsdelens tyngd, utifrån 

applicerade krafter och inre krafter. Dessa inre krafter innefattar musklernas 

kontraktionskraft, ligament - och kapselspänning samt deras vridmoment. Det krävs 

åtminstone tre krafter för beräkningen av kinetiken: Den yttre kraften, muskelkraften, och 

reaktionskraften, som vanligen är lokaliserad till leden och är ett motresultat på de verkande 

krafterna på leden. Reaktionskraften utgör ledbelastningen och kan delas upp i två 

komponenter: en som är vinkelrät och en som är parallell mot ledytan (Holmström & Moritz, 

2007). Vid vardagliga aktiviteter såsom gång på slät mark uppgår reaktionskraften i knäleden 

till två till fyra gånger kroppstyngden och vid trappgång beräknas kompressionen till tre till 

fem gånger kroppsvikten (Komistek, Kane, Mahfouz, Ochoa & Dennis, 2005). 

Kompressionskraften i patellofemorala leden har beräknats till tre gånger kroppsvikten vid 

trappgång (Holmström & Moritz, 2007). 

 

Samband styrka i höftabduktorerna och biomekanik i nedre extremitet 

 Det har visats att en ökad styrka i höftabduktorerna kan leda till mer fördelaktig kinematik 

vid landning efter enbenshopp (Jacobs et al., 2007). Carcia, Eggen & Shultz (2005) såg i sin 
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studie att testpersonerna under enbenshopp landade med större knävalgus då höftabduktorerna 

var uttröttade och McLeish & Charnley (1970) menar att det finns samband mellan svaghet i 

höftabduktorerna och ökad knäabduktions – och adduktionsmoment. Detta eftersom 

höftabduktorerna primärt stabiliserar femur då nedre extremiteter rör sig i frontalplanet 

(McLeish & Charnley, 1970). Det har även rapporterats att höftabduktorerna påverkar knäets 

och vristens rörelse i sagittalplanet (Bobbert & van Zandwijk, 1999). Vidare såg Geiser, 

O´Connor & Earl (2010) att trötthetsframkallad svaghet i höftabduktorerna ökade den 

upplevda rörelsen av knäet och skiftade momentet av knäleden i frontalplanet. Könskillnader 

föreligger då kvinnor har visats ha svagare höftmuskulatur jämfört med män (Leetun et al., 

2004) och studier visat att kvinnor påvisar större inåtrotation av femur under löpning än män 

samt att de tenderar till att ha större höftadduktion under aktiviteter såsom löpning och 

enbenshopp (Ferbet et al., 2003; Hewett et al., 2006). 

 

Patellofemoralt smärtsyndrom  

Enligt Leetun, Ireland, Willson, Ballantyne & Davis (2004) har svaghet i höftabduktorerna 

påvisats hos personer med patellofemoralt smärtsyndrom. Likaså kan Prins & Wurff (2009) 

fastställa stark evidens för att kvinnor med smärttillståndet har nedsatt styrka i höftens 

utåtrotatorer, abduktorer och flexorer, jämfört med friska kontrollgrupper (Prins & Wurff, 

2009). Patellofemoralt smärtsyndrom är en överbelastningsskada som karaktäriseras av en 

ömmande smärta i området kring patella. Smärtan förvärras vid fysisk aktivitet såsom 

trappgång, hopp och löpning samt sitta med knäna flekterade under längre perioder. 

Prevalensen är hög eftersom den kan drabba individer oavsett aktivitetsnivå (Earl & Hoch, 

2011). Dålig proximal neuromuskulär kontroll och/eller svaghet i höftmuskulaturen är en 

etiologisk teori som kan vara med och förklara uppkomsten av patellofemoralt smärtsyndrom 

(Powers, 2003). Styrketräning av quadriceps är en etablerad sjukgymnastisk 

behandlingsmetod vid smärttillståndet. Motsägande data föreligger angående effekt av 

patellar tejpning, stöttning och fotortoser. Framväxande data förslår stärkning av 

höftmuskualturen men vidare forskning efterfrågas för att bättre förstå interventionens effekt 

på smärttillståndet (Bolgla & Bolings, 2011). 

 

Tractus iliotibialissyndrom 

Svaga höftabduktorer har påvisats hos personer med tractus iliotibialissyndrom, även kallat 

”löparknä” (Taunton et al., 2002; Fredericson et al., 2000) samtidigt som Grau, Krauss, 

Maiwald, Best & Horstmann (2008) vid undersökning av funnit att det inte finns något 
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samband mellan svaga höftabduktorer och prevalens av smärttillståndet. Tractus 

iliotibialissyndrom är ett smärttillstånd som är vanligt förekommande hos långdistanslöpare 

som utsätts för repetitiv flexion- extentionsrörelse av knäleden, vilket orsakar en överdriven 

rubbning av det distala iliotibiala bandet över den laterala femurkondylen (Orchard, Fricker, 

Anbud & Mason, 1996). Tractus iliotibialissyndrom är den vanligaste orsaken till lateral 

knäsmärta hos löpare (Fredericson et al., 2000). Behandling av smärttillståndet innebär initialt 

att upphöra med löpningen, antiiflammatorisk medicinering och i svåra fall, kortisoninjektion. 

Stretchövningar av tractus iliotibialbandet kan påbörjas först när inflammationen är under 

kontroll. Därefter påbörjas stärkning och återinlärning av nedsatt muskulatur för att förbättra 

de ogynnsamma rörelsemönstren (Fredricson & Wolf, 2005). 

 

Knäartros 

Enligt Sled et al., (2010) kan svaga höftabduktorer orsaka nedsatt bäckenkontroll vilket i sin 

tur ger en större medial påfrestning av knäet hos personer med knäartros. Knäartros är en 

degenerativ ledsjukdom som drabbar ledbrosket och förekommer främst i det mediala facket 

mellan tibia och femur (Ledingham, Regan, Jones & Doherty, 1993). Patienter med knäartros 

kan uppleva symtom som smärta, stelhet och svårigheter med dagliga aktiviteter såsom gång 

och trappgång (Guccione et al., 1994). Det finns studier som indikerar på att smärtrelaterad 

rädsla och aktivitetsundvikande beteende är vanligt förekommande hos personer med 

knäartros (Heuts et al., 2003).  

 

Till dags dato finns ingen sammanställning av studier som genom träningsintervention av 

höftabduktorerna undersökt vilken effekt styrketräning av muskelgruppen har avseende 

smärta vid smärttillstånd i och kring knäleden.  Sjukgymnastik är ett forskarutbildningsämne, 

dock föreligger vissa svårigheter att etablera ett nytt vetenskapligt ämne som har sitt ursprung 

i praxis. För att sjukgymnastiken ska förhålla sig akademiskt är det av vikt att 

sjukgymnastiken arbetar utefter så evidensbaserade grunder som möjligt (LSR, 2009). 

Därmed anser vi att det inom det sjukgymnastiska området kan vara relevant att få en 

översiktlig bild av huruvida styrketräning av höftabduktorerna är aktuellt vid rehabilitering av 

smärttillstånd i och kring knäleden. Detta skulle kunna öka kunskapen inom det 

sjukgymnastiska området och göra rehabilitering av dessa smärttillstånd effektivare genom 

träningsintervention. Av den anledningen kunde det vara av intresse att sammanställa 

interventionsstudier innefattande styrketräning av höftabduktorerna vid smärttillstånd i och 

kring knäleden.  
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2. Syfte 

 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att undersöka vid vilka smärttillstånd i och 

kring knäleden det gjorts interventionsstudier innefattande styrketräning av höftabduktorerna 

samt bedöma interventionens effekt på smärtupplevelse vid rehabilitering.  

 

Frågeställningar: 

 

1. Vid vilka smärttillstånd i och kring knäleden har interventionsstudier innefattande 

styrketräning av höftabduktorerna gjorts? 

 

2. Kan styrketräning av höftabduktorerna minska smärtan vid dessa tillstånd i och kring 

knäleden? 

 

3. Vilken evidens finns för styrketräning av höftabduktorerna vid behandling av de funna 

smärttillstånden? 
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3. Metod 

 
3.1 Litteratur 

Datainsamlingen genomfördes 3 oktober- 20 november, 2011. Öppna sökord har använts för 

att inte begränsa litteratursökningen till ett specifikt smärttillstånd. Öppna sökord valdes då 

författarna ville kartlägga vid vilka smärttillstånd i och kring knäleden det gjorts 

interventionsstudier innefattande styrketräning av höftabduktorerna. De sökord som har 

använts var “hip abduction” AND strength, “hip abductor” AND weakness, “hip abductor” 

AND strengthening, “hip abduction” AND knee AND pain. De databaser inom medicin och 

hälsa som fick träffar på sökorden och hade relevanta artiklar var; Academic search 

(EBSCO), AMED (EBSCO), CINAHL (EBSCO), Cochrane, Medline (EBSCO), Medline 

(ProQuest), PubMed, Scopus och Web of Sciende (ISI). Ingen begränsning av 

publikationsdatum har gjorts på litteratursökningen och bortsett från pilotstudier och reviews 

har inte heller någon begränsning till typ av studie gjorts. För att en studie skulle inkluderas 

krävdes att den innefattade träningsintervention med styrketräning av höftabduktorerna och 

att försökspersonerna hade ett smärttillstånd i eller kring knäleden. Vid det första söktillfället 

valdes de relevanta studierna ut genom granskning av titel och abstrakt. Texten i de relevanta 

studierna bearbetades sedan individuellt av studiens två författare för att ta ställning till 

huruvida de skulle inkluderas eller inte. I de studier som inkluderats gick författarna igenom 

studiernas relaterade studier och referenslistor. Litteratursökningen pågick kontinuerligt 

genom att varannan vecka göra ny sökning i Scopus och PubMed. Att just dessa databaser 

valdes att göra kontinuerlig litteratursökning i motiverades av det var dessa två som innehöll 

flest inkluderade studier. En nyligen publicerad studie inkluderades efter den första 

fullständiga litteratursökningen. Slutligen var det elva studier som inkluderades i 

litteraturstudien. Antal träffar, relevanta studier, dubbletter och inkluderade studier i 

respektive databas och sökordskombination redovisas i tabell 1.  
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3.2 Inklusionskriterier 

 Interventionsstudier som inkluderat styrketräning av höftabduktorerna vid 

rehabilitering av smärttillstånd i och kring knäleden.  Utvärderat smärta före och efter 

rehabilitering.  

 Artiklar skrivna på engelska  

 

3.3 Exklusionskriterier 

 Studier utan träningsintervention av höftabduktorerna 

  Pilotstudier och review artiklar.  
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Tabell 1: Litteratursökning och resultat 

Databas/Sökord Antal träffar Relevanta Dubbletter Inkluderade 

Academic Search 

(EBSCO) (In 

Abstract or Author- 

Supplied Abstract) 

    

”Hip abduction” 

AND weakness 

1  0 0 0 

”Hip abductor” 

AND strengthening 

5  4 0 3 (1 PFPS, 1 

knäartros, 1 

ITBS) 

”Hip abduction” 

AND strength  

17  7 0 0 

”Hip abductor” 

AND  

knee AND pain 

6 4  2 0  

CINAHL(EBSCO) 

(In Abstract) 

    

”Hip abduction” 

AND weakness 

19 3 0 0 

”Hip abductor” 

AND strengthening 

16 6 2 2  (1 PFPS, 

1 ITBS) 

”Hip abduction” 

AND strength  

86 5 1 0 

”Hip abductor” 

AND  

knee AND pain 

13 4 1 0 

Cochrane 
(In Title, Abstract 

or Keywords) 

    

”Hip abduction” 

AND weakness 

1  0 0 0 

”Hip abductor” 

AND strengthening 

5  4 0 2 (1 PFPS, 1 

knäartros) 

”Hip abduction” 

AND strength  

17  0 0 0 

”Hip abductor” 

AND knee AND 

pain 

4 4  2 0  
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Forts. Tabell 1: Litteratursökning och resultat 

Databas/Sökord Antal träffar Relevanta Dubbletter Inkluderade 

 

AMED (EBSCO)  

 (In Abstract) 

    

”Hip abduction” 

AND weakness 

9 4  1 1 (1 PFPS) 

”Hip abductor” 

AND strengthening 

12 4  3 1 (1 PFPS) 

”Hip abduction”  

AND strength  

30 8  2 0 

”Hip abductor” 

AND 

 knee AND pain 

7 5  1 0 

 

Medline (EBSCO) 

(In Abstract) 

    

”Hip abduction” 

AND weakness 

40  8  1 0 

”Hip abductor” 

AND strengthening 

24  10  7 1 (1 PFPS) 

”Hip abduction” 

AND strength  

115  3  2 0 

”Hip abductor” 

AND knee AND 

pain 

16  7  5 0 

Medline 

(ProQuest) 
(In Abstract) 

    

”Hip abduction” 

AND weakness 

42  7  1 0 

”Hip abductor” 

AND strengthening 

23 3  1 0 

”Hip abduction” 

AND strength  

117  4  2 0 

”Hip abductor” 

AND knee AND 

pain 

18 6  5 0 
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Forts. Tabell 1: Litteratursökning och resultat 

Databas/Sökord Antal träffar Relevanta Dubbletter Inkluderade 

 

PubMed (In Title/ 

Abstract) 

    

”Hip abduction” 

AND weakness 

42  9  5 0 

”Hip abductor” 

AND strengthening 

28 13  9 1 (1 PFPS)  

”Hip abduction” 

AND strength  

119  10  5 0 

”Hip abductor” 

AND knee AND 

pain 

18 12  8 0 

 

Scopus 

(In Article Title, 

Abstract, 

Keywords) 

    

”Hip abduction” 

AND weakness 

57  12  4 0 

”Hip abductor” 

AND strengthening 

41  12  7 0 

”Hip abduction” 

AND strength  

155 18  3 0 

”Hip abductor” 

AND knee AND 

pain 

44  19  9 0 

 

Web of Science 

(ISI) 

(In Topic) 

    

”Hip abduction” 

AND weakness 

44  10  2 0 

”Hip abductor” 

AND strengthening 

28  10  8 0 

”Hip abduction” 

AND strength  

136  13  2 0 

”Hip abductor” 

AND knee AND 

pain 

41  10  6 0 

Summa: 1396 258 103 11 
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3.4 Analys av artiklar 

 

Evidensgranskning 

Samtliga inkluderade studier har kvalitetsgraderats enligt PEDro scale (Physiotherapy 

Evidence Database) som är ett formulär för utvärdering av studiers kvalité. PEDro scale 

består av 11 kriterier som besvaras med ja/nej. ”Ja” ger ett poäng och ”nej” ger noll poäng, 

maximalt antal poäng är tio då det första kriteriet inte räknas med i poängsättningen (Pedro 

scale, 2011). Kriterier för poängsättning redovisas i bilaga (se bilaga 1). Studiens två 

författare gjorde först individuella granskningar av de inkluderade studierna enligt PEDro 

scale. Därefter gjordes en validering genom att jämföra poängsättningarna och på så sätt se 

eventuella skillnader i bedömningen. Två studier hade skattats olika och författarna granskade 

gemensamt dessa studier igen för att komma fram till en gemensam poängsättning och 

därmed minska risken för felbedömning. Författarna letade efter de inkluderade studierna i 

PEDros databas för att på så vis se om studierna blivit granskade tidigare. Två av studierna 

var granskade av PEDro och kvalitetsgraderingen var densamma som den gradering som 

författarna till denna litteraturstudie gjort. 

 

Evidensstyrka 

Enligt tabell utformad av Juhlin, Smeds- Isaksson & Tano- Nordin (2006) omformulerades 

poängen från PEDro scale till ett bevisvärde enligt SBU:s graderingssystem (Se tabell 2).  

Utifrån de bevisvärden som artiklarna fick gjordes en bedömning av resultatens evidensstyrka 

enligt SBU:s granskningsmall: Starkt vetenskapligt underlag, måttligt starkt vetenskapligt 

underlag, begränsat vetenskapligt underlag samt otillräckligt vetenskapligt underlag (SBU, 

2011) (Se tabell 3). Bevisvärdet avser den vetenskapliga kvalitén hos en enskild studie och 

dess förmåga att besvara en viss frågeställning på ett tillförlitligt sätt. Det sammanlagda 

vetenskapliga underlaget för en slutsats uttrycks med evidensstyrka (SBU, 2011).  
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Tabell 2: Omvandling av poäng enligt PeDro scale till bevisvärde enligt Juhlin et al., (2006).  

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. 

 

 

 

Tabell 3: Evidensstyrka enligt SBU, 2011. 

Evidensstyrka enligt SBU 

 

Evidensstyrka 1- Starkt vetenskapligt underlag 

En slutsats med Evidensstyrka 1 stöds av minst två oberoende studier med högt bevisvärde i det samlade 

vetenskapliga underlaget. Om det finns studier som talar emot slutsatsen kan dock evidensstyrkan bli lägre. 

Evidensstyrka 2- Måttligt starkt vetenskapligt underlag 

En slutsats med Evidensstyrka 2 stöds av minst en studie med högt bevisvärde och två studier med medelhögt 

bevisvärde i det samlade vetenskapliga underlaget. Om det finns studier som talar emot slutsatsen kan dock 

evidensstyrkan bli lägre. 

Evidensstyrka 3- Begränsat vetenskapligt underlag 

En slutsats med Evidensstyrka 3 stöds av minst två studier med medelhögt bevisvärde i det samlade 

vetenskapliga underlaget. Om det finns studier som talar emot slutsatsen kan det vetenskapliga underlaget anses 

som otillräckligt eller motsägande. 

Otillräckligt vetenskapligt underlag  

När det saknas studier som uppfyller kraven på bevisvärde, anges det vetenskapliga underlaget som otillräckligt 

för att dra slutsatser. Motsägande vetenskapligt underlag 

När det finns olika studier som har samma bevisvärde men vilkas resultat går isär, anges det vetenskapliga 

underlaget som motsägande och inga slutsatser kan dras. 
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4. Resultat 

 

Efter den fullständiga litteratursökningen som gjordes för att undersöka vid vilka 

smärttillstånd i och kring knäleden det gjorts interventionsstudier som innefattade 

styrketräning av höftabduktorerna inkluderades slutligen elva studier. Dessa studier handlade 

om patellofemoralt smärtsyndrom (sju stycken), knäartros (två stycken) och tractus 

iliotibialissyndrom (två stycken). Studierna var interventionsstudier som inkluderat 

styrketräning av höftabduktorerna vid rehabilitering av dessa tre smärttillstånd och utvärderat 

smärta före och efter rehabilitering. Samtliga studier visade på minskad smärta efter 

interventionstiden. Samtliga studier som handlade om patellofemoralt smärtsyndrom och 

knäartros visade signifikant smärtminskning i och kring knäleden vid uppföljning. Studierna 

gällande tractus iliotibialissyndrom redovisade ingen signifikant smärtminskning i och kring 

knäleden. 

 

Sammanfattande resultat på frågeställning ett (Vid vilka smärttillstånd i och kring knäleden 

har interventionsstudier innefattande styrketräning av höftabduktorerna gjorts?) och två (Kan 

styrketräning av höftabduktorerna minska smärtan vid dessa tillstånd i och kring knäleden?) 

redovisas utefter de funna smärttillstånden; Patellofemoralt smärtsyndrom, tractus 

iliotibialissyndrom och knäartros med sammanfattande resultattabeller (4, 5, 6). 

Evidenssammanställning utefter frågeställning tre (Vilken evidens finns för styrketräning av 

höftabduktorerna vid behandling av de funna smärttillstånden?) redovisas i tabell (7, 8, 9). 

Data som genomgående redovisas i text är: smärttillstånd, antalet försökspersoner, 

interventionstid- och intensitet, kontrollgrupp samt smärtskattning efter interventionstiden. 

Patellofemoralt smärtsyndrom 

Sju studier inkluderades gällande patellofemoralt smärtsyndrom. Av dessa studier var det tre 

randomiserade och/eller kliniska studier (Dolak et al., 2011; Fukuda et al., 2010; 

Khayambashi, Mohammadkhani, Ghaznavi, Lyle & Powers, 2011), en pretest- postteststudie 

(Boling, Bolgla, Mattacola, Uhl & Hosey., 2006) en fallstudie (Earl & Hoch, 2011) och två 

kohort studier (Ferber, Kendal & Farr, 2011; Tyler, Nicholas, Mullaney & McHugh, 2005). 
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Deltagare, intervention och kontrollgrupper 

Fyra studier hade enbart kvinnor i interventionsgruppen (Fukuda et al., 2010; Dolak et al., 

2011; Earl & Hoch., 2011; Khayambashi et al., 2011). Resterande tre hade både män och 

kvinnor i interventionsgruppen (Bolings et al., 2006; Ferber et al., 2011; Tyler et al., 2005).  

Interventionen varierade mellan studierna. Fukuda et al. (2010) undersökte vilken effekt 

styrketräning av höftabduktorer och utåtrotatorer hade avseende smärta och funktion hos 70 

kvinnor med patellofemoralt smärtsyndrom. Dessa delades slumpmässigt in i tre grupper: 

knäträningsgrupp (quadriceps), knä- och höftträningsgrupp (quadriceps, höftabduktorer och 

utåtrotatorer) och kontrollgrupp som inte fick någon träning men skulle fortsätta med sina 

vardagliga aktiviteter. Knäträningsgrupp och knä- och höftträningsgrupp tränade under fyra 

veckor, tre pass per vecka.  

 

Liknande intervention utformades av Khayambashi et al. (2011) som undersökte vilken effekt 

isolerad styrketräning av höftabduktorer - och utåtrotatorer hade avseende smärta hos kvinnor 

med patellofemoralt smärtsyndrom. 28 kvinnor deltog i studien; 14 stycken i 

höftträningsgrupp och 14 stycken i kontrollgrupp. Höftträningsgruppen tränade under åtta 

veckor, tre gånger per vecka. Kontrollgruppen fick ingen träning men blev instruerade att 

dagligen ta 1000 mg Omega-3 och calcium under åtta veckor (placebo-intervention).  

 

Bolings et al. (2006) utformade ett rehabiliteringsprogram, fokuserat på styrketräning av 

quadriceps och höftabduktorer för att se huruvida det kunde minska smärtan hos personer med 

patellofemoralt smärtsyndrom. Studien inkluderade 14 personer med smärttillståndet samt 14 

friska personer i kontrollgrupp. Rehabiliteringsprogrammet utfördes under sex veckor, tre 

pass per vecka. Dolak et al. (2011) jämförde istället två interventionsgrupper, huruvida 

träning av quadriceps eller träning av höftabduktorerna gav bäst resultat avseende smärta hos 

33 kvinnor med patellofemoralt smärtsyndrom. Deltagarna tränade tre pass per vecka. Ingen 

kontrollgrupp ingick i studien utan istället två interventionsgrupper. 

 

Ferber et al. (2011) studerade vilken effekt isolerad styrketräning av höftabduktorerna hade 

avseende smärta hos löpare med patellofemoralt smärtsyndrom. Försökspersonerna delades in 

i två grupper; en grupp med patellofemoralt smärtsyndrom (15 deltagare) och en 

kontrollgrupp med 10 deltagare utan besvär och träningsintervention. Interventionen pågick i 

tre veckor och interventionsgruppen utförde styrkeövningarna dagligen. Tyler et al. (2005) 
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undersökte om ökad styrka i höftmuskulaturen kunde minska den upplevda smärtan vid 

vardagliga aktiviteter och träning hos personer med patellofemoralt smärtsyndrom. 35 

personer med patellofemoralt smärtsyndrom deltog i studien och fick ett 

rehabiliteringsprogram med övningar som skulle utföras dagligen under sex veckor. Earl & 

Hoch (2011) utfärdade ett rehabiliteringsprogram som fokuserade på stärkning av höft- och 

bålmuskulatur hos personer med patellofemoralt smärtsyndrom. Rehabiliteringen pågick 

under sex veckor och inkluderade 8-15 träningstillfällen på klinik samt minst tre pass per 

vecka i hemmet.  

 

Smärtskattning efter interventionstiden 

Sammantaget visade samtliga studier vid uppföljning på signifikant smärtminskning i 

knäleden. Dolak et al. (2011) som hade två interventionsgrupper, fick resultatet att 

höftträningsgruppen hade signifikant lägre smärtskattning än quadricepsträningsgruppen efter 

fyra veckors träning (P<0,035). Vid uppföljning efter fyra respektive åtta veckor var 

smärtskattning i höftträningsgruppen signifikant lägre än innan studien påbörjades (P<0,001 

respektive P<0,003). Smärtskattningen i quadricepsträningsgruppen var endast signifikant 

efter åtta veckor (P=0,028) men inte efter fyra veckor (P=0,88).  

 

Resultatet i studien av Fukuda et al. (2010) visade att deltagarna i knäträningsgruppen och 

knä- och höftträningsgruppen efter fyra veckor upplevde signifikant smärtminskning vid 

trappgång uppåt jämfört med kontrollgrupp (P<0,05). Ingen skillnad kunde ses mellan 

knäträningsgrupp och knä- och höftträningsgrupp (P>0,05). Knä- och höfträningsgruppen 

hade en signifikant lägre smärtskattning vid gång nedför trappa jämfört med 

knäträningsgruppen (P<0,05) och kontollgrupp (P<0,01). Khayambashi et al. (2011) kunde 

vid uppföljning efter åtta veckor se en signifikant smärtminskning (P<0,001) och studien av 

Boling et al. (2006) visade på signifikant smärtminskning från och med rehabiliteringsvecka 

fyra (P=0,001). Interventionsgruppen i studien av Ferber et al. (2011) hade signifikant 

minskad smärtskattning efter den tre veckor långa rehabiliteringstiden (P= 0,01). Även 

deltagarna i studien av Tyler et al. (2005) fick signifikant minskad smärta under vardagliga 

aktiviteter och träning efter sex veckor (vardagliga aktiviteter; P<0,001, träning; P<0,001). 

Innan rehabiliteringen började upplevde 71 % smärta vid huksittande, 91 % upplevde smärta 

vid trappgång och 63 % upplevde smärta vid långvarigt stillasittande. Vid uppföljning efter 

sex veckor; huksittande 33%, trappgång 40% och långvarigt stillasittande 35%. Samtliga 

moment visade en signifikant smärtminskning (P<0,01). Earl & Hoch (2011) fick i sin studie 
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se en signifikant förbättring avseende smärtskattning efter åtta veckors rehabilitering 

(P<0,005). 

 

 Tabell 4: Utvärdering av smärta efter träningintervention inkluderat styrketräning av 

höftabduktorerna vid patellofemoralt smärtsyndrom. 

                                              Patellofemoralt smärtsyndrom 
 
Författare Interventions- 

grupp 
Intervention Kontrollgrupp Outcome PEDro/ 

SBU 

Boling, Bolgla, 

Mattacola, Uhl & 

Hosey (2006) 

 

14 personer 

med PFPS 
6 v träning 3 

ggr/v 

Styrketräning 

HABD & 

Quadriceps 

 

14 personer utan 

PFPS 

Ingen träning 

Signifikant 

smärtminskning efter 

4 v  

(P < 0,05) i IG 

5/ 

Medel 

Dolak, Silkman, 

MecKeon, Hosey, 

Latterman & Uhl 

(2011) 

33 kvinnor med 

PFPS: 

17 st i HTG 

 

 

16 st i QTG 

 

8 v träning 3 

ggr/ v 

Styrketräning 

HABD & UR 

 

Styrketräning 

Quadriceps 

 

Ingen 

kontrollgrupp 
Signifikant 

smärtminskning i 

HTG jämfört med 

QTG efter 4 v (P= 

0.035) 

Smärtupplevelse i 

HTG efter 4 resp 8 v 

lägre än v. 0 

(P<0,001 resp. 

P<0,003) jämfört 

med QTG: 4 v: 

(P=0,88), 8 v: 

(P=0,028) 

 

8/ Högt 

Earl & Hoch 

(2011) 

 

19 kvinnor med 

PFPS 

 

8 v träning > 3 

ggr/ v 

Styrketräning 

höft & bål 

Ingen 

kontrollgrupp 
Signifikant 

smärtminskning  

(P<0,05) efter 8 v 

 

4/ 

Medel 

Ferber, Kendal & 

Farr (2011) 

 

15 personer 

med PFPS 
3 v träning 7 

ggr/ v 

Styrketräning 

HABD 

 

10 personer  

utan PFPS 

Ingen träning 

 

Signifikant 

smärtminskning  

i IG (P< 0,01) efter 3 

v 

6/ 

Medel 

HABD = Höftabduktorer, HTG = Höftträningsgrupp, IG= Interventionsgrupp,  KHTG = Knä- och 

höftträningsgrupp, KG = Kontrollgrupp, KTG = Knäträningsgrupp, PFPS = Patellofemorala smärtsyndrom, 

QTG = Quadricepsträningsgrupp, UR = utåtrotatorer 
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Tabell 4 (fortsättning): Utvärdering av smärta efter träningintervention inkluderat 

styrketräning av höftabduktorerna vid patellofemoralt smärtsyndrom. 

 

                                              Patellofemoralt smärtsyndrom 
 
Författare Interventions- 

grupp 
Intervention Kontrollgrupp Outcome PEDro/ 

SBU 

Fukuda, Rosetto, 

Magalhaes, Bryk, 

Lucareli & De 

Almeida 

Caryalho (2010) 

 

45 kvinnor med 

PFPS 

22 st i KTG 

23 st i KHTG 

KTG: 4v 

styrketräning  

3 ggr/v  

KHTG: 4v 

styrketräning 

 3 ggr/v 

25 kvinnor med 

PFPS 

Ingen träning 

Efter 4 v visade både 

KTG och KHTG på 

en signifikant 

smärtminskning vid 

trappgång uppåt 

jämfört med KG 

(P<0, 05). 

Ingen signifikant 

skillnad mellan KTG 

och KHTG (P>0,05) 

Signifikant 

smärtminskning 

KHTG vid trappgång 

nedåt jämfört med 

KTG (P<0,05) och 

KG (P<0,01). 

 

7/ 

Medel 

Khayambashi, 

Mohammadkhani, 

Ghaznavi, Lyle & 

Powers (2011) 

 

14 kvinnor med 

PFPS 
8 v träning 3 

ggr/ v 

Styrketräning 

HABD & UR 

 

14 kvinnor med 

PFPS 

8 v 

placebobehandling 

1000 mg Omega-3 

& Kalcium 

Signifikant 

smärtminskning i IG 

efter 8 v. Jämfört 

med v. 0 

Ingen förändring i 

KG. 

Signifikant 

smärtminskning i IG 

vid uppföljning efter 

6 mån jämfört med v. 

0 (P<0,001). 

 

5/ 

Medel 

Tyler, Nicholas, 

Mullaney & 

McHugh (2005) 

 

35 personer 

med PFPS 
6 v träning 7 

ggr/ v 

Styrketräning 

höftmuskulatur 

 

Ingen 

kontrollgrupp 
Signifikant 

smärtminskning efter 

6 v  

(P< 0,001) 

4/ 

Medel 

HABD = Höftabduktorer, HTG = Höftträningsgrupp, IG= Interventionsgrupp,  KHTG = Knä- och 

höftträningsgrupp, KG = Kontrollgrupp, KTG = Knäträningsgrupp, PFPS = Patellofemorala smärtsyndrom, 

QTG = Quadricepsträningsgrupp, UR = utåtrotatorer 
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Tractus iliotibialissyndrom 

 

Deltagare, intervention och kontrollgrupp 

Två studier inkluderades varav båda var fallstudier. Fredericson et al. (2000) och Beers, Ryan, 

Kasubuchi, Fraser & Taunton (2008) undersökte styrkan i höftabduktorerna hos personer med 

tractus iliotibialissyndrom följt av en sexveckors träningsinterventionsperiod. 

Träningsinterventionen innefattade i bägge studier styrketräning av höftabduktorerna samt 

stretch av tractus iliotibialis. Fredrikson et al. (2000) undersökte 24 långdistanslöpare, både 

män och kvinnor med tractus iliotibialissyndrom och deltagarna i studien av Beers et al. 

(2008) bestod av 16 personer med smärttillståndet. Beers et al. (2008) hade ingen 

kontrollgrupp och Fredricson et al. (2000) hade en kontrollgrupp på 30 långdistanslöpare utan 

tractus iliotibialissyndrom som inte fick någon träningsintervention.  

 

Smärtskattning efter interventionstiden 

I studien av Fredericson et al. (2000) var 22 av de 24 löparna smärtfria efter sex veckor och 

hade börjat återgå till löpningen. Signifikans i deras smärtminskning redovisades inte. Beers 

et al. (2008) utvärderade interventionsgruppens smärta under träning med en fem-gradig skala 

(Numeric Rating Scale, NRS). Medelvärdet vecka 0 var 3,45 och hade vecka 6 sjunkit till 

1,14.  Fyra deltagare var efter sex veckor helt smärtfria under fysisk aktivitet. Signifikans 

redovisades inte.  
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Tabell 5: Utvärdering av smärta efter träningintervention inkluderat styrketräning av 

höftabduktorerna vid tractus iliotibialissyndrom 

Tractus iliotibialissyndrom 
 
Författare Interventions- 

grupp 
Intervention Kontrollgrupp Outcome PEDro/ 

SBU 

 

Beers, Ryan, 

Kasubuchi, 

Fraser & 

Taunton (2008) 

 

16 personer med 

ITBS 

 

6 v träning 5 

ggr/ v 

Styrketräning 

HABD 

Stretch ITB 

 

Ingen 

kontrollgrupp 

 

Efter 6 v hade 

medelvärdet på NRS 

minskat från 3,45 (v. 

0) till 1,14 (v.6). 4/16 

deltagare smärtfria 

under fysisk aktivitet 

 

 

4/ 

Medel 

 

Fredricson, 

Cookingham, 

Chaudhari, 

Dowdell, 

Ostreicher & 

Sahrmann 

(2000) 

 

 

24 

långdistanslöpare 

med ITBS 

 

6 v träning 7 

ggr/ v 

Styrketräning 

HABD 

Stretch ITB 

 

30 

långdistanslöpare 

utan ITBS 

 

22/ 24 löpare smärtfria 

efter 6 v  

Ingen rapporterad 

återgång till ITBS vid 

uppföljning efter 6 mån 

 

 
6/ 

Medel 

HABD = Höftabduktorer, ITB = Tractus iliotibialisbandet, ITBS = Tractus iliotibilisbandsyndrom, NRS = 

Numeric pain rating scale 

 

 

Knäartros 

 

Deltagare, intervention och kontrollgrupp 

Två studier inkluderades varav den ena var en randomiserad kontrollerad studie (Bennell et 

al., 2010) och den andra var en pretest- postteststudie (Sled et al., (2010). Dessa studier 

undersökte bland annat huruvida ett styrketräningsprogram av höftabduktorerna kunde minska 

knäledssmärtan hos personer med medial knäartros. Studien av Bennell et al. (2010) 

innefattade även styrketräning av höftadduktorerna. Bennell et al. (2010) inkluderade 89 

personer med medial knäartos som slumpmässigt delades in i interventionsgrupp eller 

kontrollgrupp. Kontrollgruppen fick ingen intervention. Deltagarna i studien av Sled et al. 

(2010) bestod av 40 personer med knäartros i interventionsgrupp som jämfördes med 40 

personer i kontrollgrupp, utan besvär och intervention. Interventionen i studien av Sled et al. 

(2010) pågick under åtta veckor med tre till fyra pass per vecka. I studien av Bennell et al. 

(2010) pågick interventionen under tolv veckor med fem pass per vecka.  
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Smärtskattning efter interventionstiden 

Bägge studier visade vid uppföljning på signifikant minskad smärta i knäleden efter 

interventionstiden. Sled et al. (2010) gjorde efter åtta veckor en smärtskattning som visade på 

signifikant interaktionseffekt i interventionsgruppen med minskad smärta över tid jämfört 

med kontrollgrupp (P=0,03). Likaså kunde Bennell et al. (2010) vid uppföljning efter 12 

veckor rapportera signifikant minskad smärta hos 80 % av deltagarna i interventionsgruppen. 

Alla utvärderingsinstrument på smärta visade signifikant förbättring i interventionsgrupp 

jämfört med kontrollgrupp (P<0,05).  

 

Tabell 6: Utvärdering av smärta efter träningintervention inkluderat styrketräning av  

höftabduktorerna vid knäartros 

Knäartros 
 
Författare Interventions- 

grupp 
Intervention Kontrollgrupp Outcome PEDro/ 

SBU 

 

Bennell, Hunt, 

Wrigley, 

Hunter, 

McManus, 

Hodges, Li & 

Hinman (2010) 

 

 

39 personer med 

knäartros 

 

12 v träning 5 

ggr/ v  

Styrketräning 

HABD & 

HADD 

 

37 personer med 

knäartros  

Ingen träning 

 

Efter 12 v signifikant 

smärtminskning i IG 

jämfört med KG 

(P<0,05)  

Minskad smärta hos 80 

% i IG  

 

8/ Högt 

 

Sled, Khoja, 

Deluzio, Olney 

& Culham 

(2010) 

 

40 personer > 40 

år med knäartros 

 

8 v träning 

 3-4 ggr/ v  

Styrketräning 

HABD 

 

40 personer utan 

knäartros 

Ingen träning 

 

Efter 8v signifikant 

smärtminskning i IG 

jämfört med KG (P= 

0,03)  

 

 
5/ 

Medel 

 

HABD = Höftabduktorer, HADD = Höftadduktorer, KG = Kontrollgrupp, IG = Interventionsgrupp 
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Vilken evidens finns för styrketräning av höftabduktorerna vid 
behandling av de funna smärttillstånden? 

 

Patellofemoralt smärtsyndrom 

Ferber et al., (2011) var den enda studie som hade styrketräning av höftabduktorerna som 

ensam intervention. Studien av Ferber et al., (2011) tillsammans med övriga studier som 

kombinerat styrketräning av höftabduktorerna med styrketräning av annan muskulatur i 

höften (Dolak et al., 2011; Earl & Hoch, 2011; Fukuda et al., 2010; Khayambashi., 2011; 

Tyler et al., 2005), bålmuskulatur (Earl & Hoch, 2011) eller quadriceps (Fukuda et al., 2010) 

fick evidensstyrka 2, måttligt starkt vetenskapligt underlag.  

 

Tabell 7: Evidensstyrkan för träningsintervention inkluderat styrketräning av 

höftabduktorerna vid patellofemoralt smärtsyndrom 

 

Studie Bevisvärde enligt SBU 

Boling, Bolgla, Mattacola, Uhl & Hosey (2006) Medel 

Dolak, Silkman, McKeon, Hosey, Lattermann & Uhl 

(2011) 

Högt 

Earl & Hoch (2011) Medel 

Ferber, Kendal & Farr (2011) Medel 

Fukuda, Rosetto, Magalhaes, Bryk, Lucareli & De 

Almeida Carvalho (2010) 

Medel 

Khayambashi, Mohammadkhani, Ghaznavi, Lyle & 

Powers (2011) 

Medel 

Tyler, Nicholas, Mullaney & McHugh (2005) Medel 

 Evidensstyrka 2- Måttligt starkt vetenskapligt 

underlag 
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Tractus iliotibialisbandsyndrom 

Beers et al. (2008) och Fredericsson et al. (2000) som vid rehabilitering av tractus 

iliotibialisbandsyndrom kombinerat styrketräning av höftabduktorerna med stretch av tractus 

iliotibialis fick evidensstyrka 3, begränsat vetenskapligt underlag.   

 

Tabell 8: Evidensstyrkan för träningsintervention inkluderat styrketräning av 

höftabduktorerna vid tractus iliotibialisbandsyndrom 

 
Studie Bevisvärde enligt SBU 

Beers, Ryan, Kasubuchi, Fraser & Taunton (2008) 

 

Medel 

Fredericsson, Cookingham, Chaudhari, Dowdell, 

Oestreicher & Sahrmann (2000) 

Medel 

 Evidensstyrka 3- Begränsat vetenskapligt underlag 

 

 

Knäartros 

Bennell et al., (2010) kombinerade styrketräning av höftabduktorerna med styrketräning av 

höftadduktorer medan Sled et al., (2010) enbart inkluderade styrketräning av 

höftabduktorerna vid behandling av knäartros. Studierna fick evidensstyrka 3, begränsat 

vetenskapligt underlag.  

 

Tabell 9: Evidensstyrkan för träningsintervention inkluderat styrketräning av 

höftabduktorerna vid knäartros 

Studie Bevisvärde enligt SBU 

Bennell, Hunt, Wrigley, Hunter, McManus, Hodges, 

Li & Hinman (2010) 

Högt 

Sled, Khoja, Deluzio, Olney & Culman (2010) Medel 

 Evidensstyrka 3- Begränsat vetenskapligt underlag 
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Litteratursökningen visade att området var smalt och att de artiklar som uppfyllde 

inklusionskriterierna publicerats mellan 2000 – 2011. Förhoppningen var att fler studier skulle 

inkluderas vid genomgång av de inkluderade studiernas referenslistor och relaterade artiklar 

men inga ytterligare artiklar hittades. Författarna drar därmed slutsatsen att samtliga studier i 

enlighet med litteraturstudiens frågeställningar har inkluderats. 

 

Öppna sökord valdes för att inte att missa studier som gjorts utifrån denna litteraturstudies 

frågeställningar. Detta var nödvändigt då författarna inte visste vid vilka smärttillstånd i och 

kring knäleden det gjorts interventionsstudier som innefattade styrketräning av 

höftabduktorerna vid rehabilitering av dessa smärttillstånd. Valet av sökord anses vara korrekt 

i enlighet med studiens syfte. Dock anser författarna i efterhand att det inte behövts så många 

kombinationer av sökord, utan det räckt med enbart ”Hip abductor” AND knee AND Pain” 

samt ”Hip abductor” AND strengthening”. Alternativt att de valda sökorden kombinerats med 

”OR” och på så sätt hade samtliga sökord kunnat användas i samma litteratursökning. Denna 

metod hade förmodligen varit mer tidsbesparande och den första litteratursökningen hade 

avslutats tidigare.  

 

Ett alternativ till valet att kartlägga vid vilka smärttillstånd i och kring knäleden det gjorts 

interventionsstudier inkluderat styrketräning av höftabduktorerna hade varit att istället utgå 

från smärttillstånden och göra litteratursökningen efter det. Författarna hade då aktivt kunna 

välja patellofemoralt smärtsyndrom, tractus iliotibialissyndrom och knäartros. Dock anser 

författarna att detta alternativa tillvägagångssätt skulle tappa en del av studiens syfte eftersom 

intresse förelåg i att kartlägga vid vilka smärttillstånd i och kring knäleden det gjorts 

interventionsstudier innefattande styrketräning av höftabduktorerna. Att det blev just dessa tre 

smärttillstånd var ett resultat av de öppna sökord som använts vid litteratursökningen.   

 

Författarna hade förhoppning om att endast inkludera randomiserade, kliniska och/eller 

kontrollerade studier (RCT) då studier med den designen har det högsta bevisvärdet (SBU, 

2011). Då forskningen inom området till dags dato är begränsad fanns endast fyra RCT- 

studier att tillgå, därmed inkluderades även icke RCT-studier. Tack vare omfattande 

litteratursökning gör författarna bedömningen att samtliga interventionsstudier som innefattat  
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styrketräning av höftabduktorerna vid smärttillstånd i och kring knäleden har inkluderats, 

vilket författarna anser vara en styrka med denna litteraturstudie trots variation av studiernas 

kvalité. 

 

Författarnas egen förmåga att granska vetenskapliga artiklar utifrån PEDro är begränsad på 

grund av bristande erfarenhet. Graderingen av studierna kan där av ifrågasättas. Efter att de 

inkluderade studierna betygsatts enligt PEDro scale såg författarna om studierna även var 

bedömda i PEDros databas, för att på så sätt se om poängsättningen var likvärdig och därmed 

minimera risken för felbedömning. Två av de inkluderade studierna hade betygsatts i PEDro 

och fått samma poäng som författarna fick vid sin bedömning. Författarna ser detta som en 

indikation på att även övriga studier betygsatts korrekt, trots bristande erfarenhet.   

Vidare är inte översättningen av PEDro till bevisvärde enligt Juhlin et al. (2006) testad 

avseende validitet och reliabilitet. Därmed kan författarna ifrågasätta huruvida 

omformuleringen från PEDro till bevisvärde enligt SBU är en sanningsenlig avspegling av 

studiens egentliga kvalité. Författarna såg det dock som ett tillämpbart tillvägagångssätt för att 

få ett bevisvärde på de inkluderade studierna.  
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5.2 Resultatdiskussion  

Styrketräning av höftabduktorerna har i denna litteraturstudie visat sig ha positiv effekt på 

smärtupplevelse hos personer med patellofemoralt smärtsyndrom, tractus iliotibialissyndrom 

och knäartros. Signifikant smärtminskning kunde ses vid rehabilitering av patellofemoralt 

smärtsyndrom och knäartros medan studierna som handlade om tractus iliotibialissyndrom 

inte visade någon signifikans. Enligt författarna torde detta vara en indikation på att 

styrketräning av denna muskelgrupp är av betydelse vid rehabilitering av dessa smärttillstånd. 

 

De inkluderade studierna utvärderade sitt resultat med hjälp av utvärderingsinstrument som 

varierade mellan studierna. Olika utvärderingsinstrument för smärta och funktion användes 

men i vissa fall utvärderades även knäledsbelastning. I enlighet med frågeställningarna i 

denna litteraturstudie var författarna endast intresserade av att utvärdera smärta. Att bara 

utvärdera smärta och inte funktionen kan ses som en brist i studien. Valet att ha smärta som 

utvärderingsinstrument motiveras av att samtliga studier utvärderade smärta, medan funktion 

och knäledsbelastning inte var ett återkommande utvärderingsinstrument i samtliga studier. 

Författarna ansåg även att smärtupplevelse och utvärdering av smärta var den viktigaste och 

mest intressanta faktorn.  

 

Att antalet studier inom området var begränsat medförde att de inkluderade studiernas kvalité 

och utförande varierade avseende design, interventionsupplägg, utvärderingsinstrument och 

varaktighet. Att bara inkludera studier som enbart tränat höftabduktorerna var inte möjligt. 

Följden av detta blev att de flesta studierna inkluderat träning av höftabduktorer i kombination 

med antingen styrketräning av andra muskelgrupper i höften, knä- eller bålmuskulatur 

och/eller stretch av tractus iliotibialis. Att studierna kvalité och utförande varierade sågs som 

en svårighet men denna litteraturstudie då författarna gärna sett att interventionen enbart 

inkluderat styrketräning av höftabduktorerna. Om träning av höftabduktorerna stått som 

ensam intervention hade författarna kunnat dra en slutsats om vilken betydelse styrketräning 

av denna muskelgrupp har avseende smärta vid rehabilitering av de tre smärttillstånden; 

patellofemoralt smärtsyndrom, tractus iliotibialissyndrom och knäartros. I de fall där 

styrketräning av höftabduktorerna kombinerats med annan träningsintervention går det inte att 

dra en slutsats huruvida det är höftabduktorerna som har bidragit till minskad smärta vid de  
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undersökta smärttillstånden. Författarna anser sig dock kunna anta att styrketräning av 

höftabduktorerna har varit en bidragande faktor till minskad smärta vid rehabiliteringen. 

 

En betydande begränsning enligt författarna är att en del av studierna jämfört 

försökspersonerna i interventionsgrupp med kontrollgrupp utan träningsintervention och 

besvär. Det kan ifrågasättas hur relevant det är att jämföra personer med smärttillstånd med 

friska personer. Det hade varit mer intressant ifall interventionsgruppen jämförts med 

kontrollgrupp med samma smärttillstånd för att vid uppföljning av träningsintervention kunna 

se eventuell skillnad i smärtupplevelse. En annan begränsning är att fyra av studierna endast 

hade en interventionsgrupp utan kontrollgrupp. Dessa studier anses visserligen relevanta men 

hade fått en större tyngd om interventionsgruppen hade haft en matchande kontrollgrupp sett 

till smärttillstånd och besvär.  

 

Patellofemoralt smärtsyndrom  

Det smärttillstånd som det gjorts flest studier på i enlighet med litteratursammanställningens 

frågeställningar är patellofemoralt smärtsyndrom. Studierna av Dolak et al. (2011) och 

Fukuda et al. (2010)  skiljde sig något från de andra studierna. Dolak et al. (2011) jämförde 

träning av höftabduktorerna med träning av quadriceps vid rehabilitering av patellofemoralt 

smärtsyndrom. Att smärtminskningen var signifikant efter fyra veckor i gruppen som tränade 

höftabduktorerna men inte i quadricepsgruppen anser författarna vara intressant och en 

indikation på att styrketränig av höftabduktorerna haft effekt. Efter åtta veckor var dock 

smärtminskningen signifikant i båda grupperna, men större i gruppen som tränade 

höftabduktorerna. Detta anser författarna styrker betydelsen av träning av höftabduktorerna 

vid patellofemoralt smärtsyndrom. Även Fukuda et al. (2010) hade två interventionsgrupper; 

en knäträningsgrupp som innefattade styrketräning av quadriceps och en knä- och 

höftträningsgrupp som även inkluderade styrketräning av höftabduktorerna. Författarna anser 

att de är intresseväckande att det efter fyra veckor kunde påvisas en signifikant skillnad i 

smärtupplevelse mellan de två grupperna vid gång nedför trappa, till fördel för gruppen som 

tränat höftabduktorer. Även fast skillnaden i smärtupplevelse mellan interventionsgrupperna i 

de två studierna inte är häpnadsväckande, då smärtan i båda grupperna minskat, så finns det 

ändå en skillnad som indikerar på att styrketräning av höftabduktorerna har bättre effekt än 

quadricepsträning. Quadricepsträning är sedan tidigare en etablerad metod vid detta 

smärtillstånd men det har även visats att styrketräning av höftabduktorerna är ett viktigt 

tillägg som terapeuten bör ha i åtanke (Bolgla & Bolings, 2011). Det ger en indikation på att 
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sjukgymnaster kanske bör rekommendera träning av båda ovan nämnda muskelgrupper vid 

rehabilitering av patellofemoralt smärtsyndrom. 

 

Fyra av de sju inkluderade studierna gällande smärttillståndet hade enbart kvinnor som 

deltagare (Fukuda et al., 2010; Dolak et al., 2011; Earl & Hoch., 2011; Khayambashi et al., 

2011), något som författarna först ställde sig frågande till. Prins & Wurff (2009) fastställde 

dock stark evidens för att kvinnor med patellofemorala smärtsyndrom har nedsatt styrka i 

höftens utåtrotatorer, abduktorer och flexorer, jämfört med frisk kontrollgrupp. Dålig 

proximal neuromuskulär kontroll och/eller svaghet i höftmuskulaturen är en etiologisk teori 

som kan vara med och förklara uppkomsten av patellofemoralt smärtsyndrom (Powers, 2003), 

likaså har studier visat att kvinnor påvisar större inåtrotation av femur under löpning än män 

samt att de tenderar till att ha större höftadduktion under aktiviteter såsom löpning och 

enbenshopp (Ferbet et al., 2003; Hewett et al., 2006). Dessa fakta anser författarna kunna ses 

som motivering till att majoriteten av de utförda studierna om rörande patellofemorala 

smärtsyndrom har fokuserat på kvinnor. 

 

Tractus iliotibialissyndrom 

 Fredericson et al. (2000) och Beers et al. (2008) visade i sina studier att smärtan hos 

försökspersonerna minskade efter sex veckors styrketräning av höftabduktorerna och stretch 

av tractus iliotibialis.  En svaghet är att de även inkluderat stretch av tractus iliotibialis som är 

en redan etablerad behandlingsmetod vid tractus iliotibialissyndrom (Fredricson & Wolf, 

2005). På grund av att stretch inkluderats som intervention är det svårt att avgöra om den 

minskade smärtan egentligen berodde på styrkeökningen i höftabduktorerna eller på grund av 

minskad spänning i tractus iliotibialis.  

 

I studie av Grau et al. (2008) undersöktes enbart huruvida löpare med tractus 

iliotibialissyndrom var svagare i höftabduktorerna jämfört med frisk kontrollgrupp. Resultatet 

visade att det inte fanns någon signifikant styrkeskillnad i höftabduktorerna hos personer med 

– eller utan tractus iliotibialissyndrom. Grau et al. (2009) drog utifrån detta konklusionen att 

svaga höftabduktorer troligtvis inte är orsaken till tractus iliotibialissyndrom och att träning av 

dessa troligtvis inte har någon större effekt på smärttillståndet (Grau et al., 2008). Detta står i 

kontrast med de två studier i denna litteratursammanställning som handlat om tractus 

iliotibialissyndrom. Inga av studierna redovisade någon signifikant smärtminskning, dock var 

22 av 24 löpare i studien av Fredericson et al. (2000) smärtfria efter sex veckors 
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rehabilitering. Författarna till denna litteratursammanställning anser att det är ett bra resultat 

och en stark indikation på att styrketräning av höftabduktorerna haft effekt. Dock går det som 

tidigare diskuterats inte att utesluta att det är stretch av tractus iliotibialis som lett till 

smärtfrihet. Studien av Beers et al. (2008) kunde inte redovisa samma positiva utfall då endast 

4 av 16 deltagare efter sex veckor var smärtfria under fysisk aktivitet. Författarna spekulerar 

kring vad den stora skillnaden i utfall mellan dessa två studier berott på. Interventionstiden 

var lika lång i båda studierna, interventionen var densamma och nästan samma 

träningsintensitet (fem respektive sju träningspass per vecka). Den stora skillnaden som 

författarna kunde se var att Fredericson et al. (2000) studerat långdistanslöpare vilket så inte 

var fallet i studien av Beers et al. (2008). Författarna undrar om denna stora skillnad kan 

förklaras av att långdistanslöparna från början har en bättre fysik vilket kan ha skapat bättre 

förutsättningar för en snabb rehabilitering och att resultatet på så sätt blir missvisande.   

 

Knäartros 

Att studien av Bennell et al. (2010) hade en kontrollgrupp med knäartros och inte en frisk 

kontrollgrupp anses stärka studiens trovärdighet. Det ger studien mer tyngd då det visats att 

träning av höftabduktorerna har minskat smärtan och därmed är bättre än ingen träning alls. 

Litteraturstudiens författare tror att personer med knäartros många gånger är rädd för träning 

och att det ska förvärra tillståndet. Dessa spekulationer styrks av Heuts et al. (2003) som har 

sett att en smärtrelaterad rädsla och aktivitetsundvikande beteende är vanligt förekommande 

hos personer med knäartros. I kontrast till den smärtrelaterade rädslan har denna 

litteraturstudie visat att styrketräning av höftabduktorerna trots allt haft motsatt effekt och 

minskat smärtan vid knäartros. Författarna upplever att studien av Sled et al. (2010) inte har 

riktigt samma trovärdighet som studien av Bennell et al. (2010) då deltagarna i 

kontrollgruppen inte hade knäartros. Dock visade båda studierna på en signifikant 

smärtminskning efter interventionstiden, vilket torde vara en indikation på att styrketräning av 

höftabduktorerna är lämpligt för att minska smärtan i och kring knäleden vid knäartros.  
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Evidensstyrkan för styrketräning av höftabduktorerna vid behandling av 

patellofemoralt smärtsyndrom, tractus iliotibialissyndrom och knäartros 

Styrketräning av höftabduktorerna vid knäartros fick begränsat vetenskapligt underlag 

(evidensstyrka 3). Detta är ett resultat av begränsat antal studier gällande knäartros. Endast två 

studier som inkluderades handlade om knäartros; Bennell et al. (2010) med högt bevisvärde 

och Sled et al. (2010) med medelhögt bevisvärde. Trots en studie med högt bevisvärde blev 

det samlade vetenskapliga underlaget begränsat. Om ytterligare en studie inkluderats och fått 

högt bevisvärde alternativt att Sled et al. (2010) fått ett högre bevisvärde så hade det blivit ett 

starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka 1). Författarna ser det som en motivering till att 

fler studier bör göras där interventionen varit styrketräning av höftabduktorerna vid 

behandling av knäartros.  Även styrketräning av höftabduktorerna vid tractus 

iliotibialissyndrom fick begränsat vetenskapligt underlag (evidenstyrka 3). De två studierna 

som handlade om tractus iliotibialissyndrom fick båda medelhögt bevisvärde och därmed 

kunde ingen högre evidensstyrka ges. Samma sak gäller för tractus iliotibialissyndrom som 

för knäartros, det vill säga att om bevisvärdet på dessa studier varit högre alternativt att fler 

studier med högt bevisvärde gjorts så hade evidensstyrkan blivit högre. Även här ser 

författarna det som en indikation på att fler studier bör göras. Slutligen fick styrketräning av 

höftabduktorerna vid patellofemoralt smärtsyndrom högst evidensstyrka i det samlade 

vetenskapliga underlaget, måttligt starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka 2). Vilket 

motiveras av att det var detta smärttillstånd det gjorts flest studier om i enlighet med 

frågeställningarna. En studie fick högt bevisvärde och resterande sex fick medelhögt 

bevisvärde. Därmed anses det finnas behov för utförande av fler studier med hög kvalité för 

att höja evidensstyrkan för styrketräning av höftabduktorerna vid patellofemoralt 

smärtsyndrom.  
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Resultatet av denna litteraturstudie har genomgående visat positiva effekter på styrketräning 

av höftabduktorerna vid rehabilitering av patellofemoralt smärtsyndrom, tractus 

iliotibialissyndrom och knäartros. Samtliga studier visade på minskad smärta vid uppföljning 

och vid patellofemoralt smärtsyndrom och knäartros visade alla studier på signifikant 

smärtminskning. Enligt LSR (2009) är kunskap om rörelse utmärkande både för 

fysioterapivetenskap och för dess tillämpning i hälsofrämjande, förebyggande, behandlande 

och rehabiliterande syfte. Därmed anses det relevant att inom det sjukgymnastiska området 

lyfta träning av höftabduktorerna vid rehabilitering av dessa smärttillstånd även om det inte är 

klarlagt vilka faktorer i interventionen som ger en minskad smärta. Studien ger en indikering 

om att vi som sjukgymnaster bör inkludera styrketräning av höftabduktorerna vid 

rehabilitering av dessa smärttillstånd men fler studier krävs för att kunna dra en slutsats, då 

faktorerna bakom smärtminskningen inte är klargjorda. Där av anser författarna att 

litteraturstudien motiverar till vidare forskning inom området. 

 

 

6. Konklusion 

 

Interventionsstudier innefattande styrketräning av höftabduktorerna i syfte att minska smärta i 

och kring knäleden har gjorts för smärttillstånden patellofemoralt smärtsyndrom, tractus 

iliotibialissyndrom och knäartros. Samtliga studier rörande patellofemoralt smärtsyndrom och 

knäartros visade signifikant smärtminskning i och kring knäleden vid uppföljning. Studierna 

gällande tractus iliotibialissyndrom redovisade ingen signifikant smärtminskning i och kring 

knäleden. Träning av höftabduktorerna för att minska smärtan vid patellofemoralt 

smärtsyndrom fick måttligt starkt vetenskapligt underlag (evidensstyrka 2). Vid tractus 

iliotibialissyndrom och knäartros fick interventionerna begränsat vetenskapligt underlag 

(evidensstyrka 3). Då studierna varit få till antal, samt variation i utförande och kvalité 

efterfrågas fler studier inom området för att kunna dra en slutsats om vilken betydelse 

specifikt höftabduktorerna har vid rehabilitering av patellofemoralt smärtsyndrom, tractus 

iliotibialissyndrom och knäartros. 
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Bilaga 1: PEDro scale - Physiotherapy Evidence Database.  

 
 
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.  
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This briefly explains why each item has been included in the PEDro scale:  

 

Criterion 1 Note on administration: 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 Note on administration: 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-

randomised allocation procedures such as allocation by hospital record number or birth date, or 

alternation, do not satisfy this criterion. 

Criterion 3 Note on administration: 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 Note on administration: 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. 

Criterion 5 Note on administration: 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 6 Note on administration: 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 7 Note on administration: 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 
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are self-reported (eg, visual analogue scale, pain diary), the assessor is considered to be blind if 

the subject was blind. 

 

Criterion 8 Note on administration: 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 Note on administration: 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 Note on administration: 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 x time 

interaction). The comparison may be in the form of 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 Note on administration: 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. 

 

 

For 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. 

For criteria 4 and 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. 

 

 

 


