
EXAMENSARBETE

Evidens för stötvågsbehandling vid
plantarfasciit/hälsporre och

akillestendinos.
En litteraturstudie

Julia Esberg
Susanne  Törngren

Sjukgymnastexamen
Sjukgymnast

Luleå tekniska universitet
Institutionen för hälsovetenskap



LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 

Institutionen för hälsovetenskap 

Sjukgymnastprogrammet, 180 hp 

 

Examensarbete i sjukgymnastik, 15 hp 

Kurs: S0001H 

Termin: VT11 

Handledare: Universitetsadjunkt Daina Dagis 

Examinator: Universitetslektor Inger Jacobson 

 

 

 

 

 

Evidens för stötvågsbehandling vid 
plantarfasciit/hälsporre och akillestendinos. 

-En litteraturstudie 

 

Evidence for shock wave therapy in the treatment of 
plantar fasciitis/heel spur and achilles tendinopathy 

-A systematic review 

 

 

 

 

 

Julia Esberg  
Susanne Törngren 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Daina Dagis för 

värdefulla synpunkter och vägledning genom examensarbetets gång. 



 

 

 

Abstrakt  

 

Bakgrund: Stötvågsbehandling har använts vid muskuloskelettala besvär sedan ca 15 år 

tillbaka. Behandlingen benämns ofta som ESWT (extracorpeal shock wave therapy), och 

består av mekaniska akustiska tryckvågor som penetrerar vävnad. Dess smärtmekanismer och 

läkningsmekanismer är fortfarande oklara. Plantarfasciit/hälsporre och akillestendinos är 

diagnoser som kan behandlas med stötvågsbehandling. Syfte: Att kartlägga evidensen för 

stötvågsbehandling vid plantarfasciit/hälsporre och akillestendinos. Metod: En systematisk 

litteraturstudie gjordes. Artiklar söktes i AMED, CINAHL, PEDro, PubMed och PEI. Detta 

resulterade i 717 träffar. Totalt inkluderades 22 artiklar i studien. Dessa artiklar analyserades 

enligt PEDro-skalan och omsattes till bevisvärde enligt SBU. Resultat: Vid 

plantarfasciit/hälsporre fanns motsägande vetenskapligt underlag för effekt på smärta samt 

effekten av fokal stötvågsbehandling. Det fanns starkt vetenskapligt underlag för att 

stötvågsbehandling inte har effekt på funktionsförmåga. För radial stötvågsbehandling fanns 

starkt vetenskapligt underlag. Även effekten av stötvågsbehandlingen på 3800 impulser och 

ett behandlingstillfälle visade starkt vetenskapligt underlag. Vid akillestendinos fanns ett 

starkt vetenskapligt underlag för effekten på smärta och funktion. Radial stötvågsbehandling 

visade på starkt vetenskapligt underlag. Även dosering på 2000 impulser visade detta. Antalet 

behandlingstillfällen varierade mellan studierna. Fokal stötvågsbehandling hade otillräckligt 

vetenskapligt underlag. Konklusion: Det finns evidens för radial stötvågsbehandling samt 

evidens emot effekten på funktionsförmågan vid plantarfasciit/hälsporre. Evidens för 3800 

impulser har påvisats. Vid akillestendinos finns evidens för stötvågsbehandlingens effekt på 

smärta och funktion samt effekten av radial stötvågsbehandling. Evidens för 2000 impulser 

har påvisats. Mer studier behövs angående stötvågsbehandlingens effekt på smärta vid 

plantarfasciit/hälsporre och fokal stötvågsbehandling vid både plantarfasciit/hälsporre och 

akillestendinos. 

Nyckelord: akillestendinos, ESWT, plantarfasciit, shock wave. 

 

 

 



 

 

 

 

Innehållsförteckning 
1. Bakgrund.............................................................................................................................................. 1 

2. Syfte ..................................................................................................................................................... 4 

3. Metod .................................................................................................................................................. 5 

4. Resultat ................................................................................................................................................ 7 

4.1 Effekter av stötvågsbehandling vid plantarfasciit/hälsporre ........................................................ 7 

4.1.1 Effekt på Smärta ..................................................................................................................... 7 

4.1.2 Effekt på funktionsförmåga .................................................................................................... 8 

4.2 Effekt av radial och fokal stötvågsbehandling vid plantarfasciit/hälsporre .................................. 9 

4.2.1. Radial stötvågsbehandling ..................................................................................................... 9 

4.2.2 Fokal stötvågsbehandling ..................................................................................................... 10 

4.2.3 Fokal jämfört med radial ...................................................................................................... 11 

4.3 Dosering av impulser och antal behandlingar vid plantarfasciit/hälsporre ................................ 11 

4.3.1 Effekt av stötvågsbehandling med dosering på 1000 eller 1200 impulser .......................... 11 

4.3.2 Effekt av stötvågsbehandling med dosering på 1500 eller 1800 impulser .......................... 12 

4.3.3 Effekt av stötvågsbehandling med dosering på 2000-2500 impulser .................................. 13 

4.3.4 Effekt av stötvågsbehandling med dosering på 3800 eller 4000 impulser .......................... 14 

4.4 Effekter av stötvågsbehandling vid akillestendinos .................................................................... 15 

4.4.1 Effekt på smärta ................................................................................................................... 15 

4.4.2 Effekt på funktionsförmåga .................................................................................................. 15 

4.5 Effekt av radial och fokal stötvågsbehandling vid akillestendinos .............................................. 16 

4.5.1 Radial stötvågsbehandling .................................................................................................... 16 

4.5.2 Fokal stötvågsbehandling ..................................................................................................... 17 

4.6 Dosering av impulser och antal behandlingar vid akillestendinos .............................................. 17 

4.6.1 Effekt av stötvågsbehandling med dosering på 1500 eller 2000 impulser .......................... 17 

5 Diskussion ........................................................................................................................................... 18 

5.1 Metoddiskussion ......................................................................................................................... 18 

5.2 Resultatdiskussion ....................................................................................................................... 19 

6. Konklusion ......................................................................................................................................... 22 

7. Referenslista ...................................................................................................................................... 24 

 



 

1 

 

1. Bakgrund 
 

Plantarfasciit är ett degenerativt tillstånd vid plantarfascians fäste på calcaneus. Det är en av 

de vanligaste orsakerna till hälsmärta hos vuxna. Plantarfasciit kan uppstå av repetitiv traktion 

som ofta medför microrupturer i senvävnaden. Ordet fasciit syftar på att det är en 

inflammationsprocess. Man har dock sett i studier, att det är vanligt att plantarfasciit är en 

icke inflammatorisk degenerativ process och att tendinos därför borde vara en mer passande 

benämning (1). Hos ungefär hälften av de som drabbats av plantarfasciit förekommer 

hälsporre som är en skelettförändring. Hälsporren uppstår vid plantarfascians senfäste mot 

hälen. Hälsporre kan vara ett resultat av olika mekanismer, så som förslitningar och 

inflammation av plantarfascian (2). 

Akillestendinos är vanligt bland vuxna som löptränar. Etiologi och patogenes vid 

akillestendinos tenderar till att vara multifaktoriell. Några faktorer kan vara felande teknik 

under träning, anatomisk obalans, svaghet, ojämna tränings ytor eller skor som inte passar till 

fotens förutsättningar. Många av dessa patienter har posterior hälsmärta, proximalt om akilles 

senans fäste (3). 

Det har visats att icke-steroida antiinflammatoriska och smärtstillande läkemedel (NSAID) 

har dålig effekt vid dessa degenerativa tillstånd. Inte heller effekten av konservativ behandling 

såsom vila, excentrisk träning, stretching och kyla är helt säkra. Funktionsnedsättningen 

orsakad av smärtproblematik vid tendinos kan leda till sjukskrivning för patienten och det kan 

ta upp till sex månader innan denne blir besvärsfri. Det är ca 80 % som blir besvärsfria efter 

konservativ behandling. För de som inte blir bättre av detta rekommenderas operation (3). 

En behandlingsmetod som kan användas vid denna typ av problematik är stötvågsbehandling. 

Behandlingen benämns ofta som ESWT i vetenskaplig litteratur, vilket står för ”extracorpeal 

shock wave therapy” (4). Behandlingen består av mekaniska akustiska tryckvågor. En 

tryckvåg färdas genom två olika ämnen och i gränsområdet mellan dessa förlorar tryckvågen 

mekanisk energi. Detta sker på grund av att gränsområdets ämnen har olika akustiska 

motstånd. En del av vågen reflekteras medan den andra delen fortsätter ned i vävnad. 

Beroende på vilket ämne vågen går igenom förloras en viss mängd energi, exempelvis är 

förlusten i luft högre än förlusten i vatten. För att minska energiförlust använder man sig av 

olika slag av medium. Ultraljudsgel är ett exempel på medium som man kan använda mellan 
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applikatorn och huden (5). En tryckvåg har en kort livslängd, mindre än 10 mikrosekunder. 

Trycket stiger snabbt och topptrycket nås på mindre än 10 nanosekunder. Figur 1 visar hur en 

typisk stötvåg med tryck och tid som variabler kan se ut (5,6). 

 

Figur 1. Schematisk presentation. Visar hur en typisk elektrohydraulisk stötvåg kan se ut (6).  

  

Med dagens teknik kan man framställa vågor på fyra olika sätt. Stötvågor kan vara fokala 

eller radiala (rESWT). Fokala stötvågor kan ges med hjälp av elektrohydrauliska, 

elektromagnetiska och piezoelektriska apparater, medan radiala stötvågor framställs med 

pneumatisk teknik (tryckluft) (7,8). Vid fokal stötvåg markerar man behandlingsområdet och 

behandlar på fixerat avstånd. Med denna typ av stötvågor behandlar man direkt på 

problemområdet, detta görs så precist som möjligt med hjälp av ultraljudsguidning. Vid 

radiala stötvågor har man maskinen direkt mot huden och behandlar över ett större område. 

Man brukar likna radiala stötvågors effekt med effekter av en megafon, man når ut över ett 

större område (7). Fokala stötvågor har högre vävnadspenetrationseffekt och stötkraft än 

radiala stötvågor. Detta gör att de fokala stötvågorna når djupare ner i vävnaden och dess 

mekaniska och biologiska effekter produceras med större intensitet. Effekten av de radiala 

tryckvågorna är mindre intensiv. Både fibros och förkalkningar kan upplösas, även 

blodcirkulationen kan öka i behandlingsområdet (8). 

Smärtmekanismerna och läkningsmekanismerna vid stötvågsbehandling är fortfarande oklara. 

Man tror att stötvågsbehandling är en dosberoende metod vilket innebär att rätt dos kan 

minska smärta genom hyperstimulation (8). Man tror även att stötvågor förstör nervändarna 

eller att den kemiska substansen som omger nociceptorer ändras och stör smärtöverföringen. 

Några teorier är att stötvågsbehandling kan utlösa microtrauman på mjuka vävnader. Detta 

tros starta en helande process genom att främja frisläppandet av lokala läkningsfaktorer (9). 



 

3 

 

Genom att tillföra en smärtprovokation till ”problemområdet” tror man att kroppens egen 

aktivitet till att bearbeta tendinosen ökar (8). Studier på djur har visat att stötvågsbehandling 

ökar blodcirkulationen och cellspridning samt att den minskar kärlnybildning. Man har även 

sett att det kan öka eventuell återuppbyggnad av sena eller ben (10). 

Stötvågsbehandling har använts av urologer för behandling av stenar i urinvägarna under de 

20 senaste åren. Stötvågor har använts i ca 15 år som en alternativ behandling för 

muskuloskeletala besvär (11). Behandlingen används till bland annat muskelsenor med 

kalkpålagringar, tennisarmbåge, plantarfasciit, akillestendinos, patellartendinit, non-union 

frakturer samt myositis ossificans och avaskulär nekros (4). 

Stötvågsbehandling är en relativt ny behandlingsmetod, dock har man sett att i Tyskland får 

60 000-100 000 patienter årligen stötvågsbehandling för muskuloskeletala besvär. Detta är 

fler än antalet patienter som får stötvågsbehandling för urologiska tillstånd (12). I Sverige 

finns det ca 14 kliniker där sjukgymnaster använder sig av stötvågsbehandling som 

behandlingsmetod. Andra professioner som använder sig av detta är exempelvis naprapater, 

kiropraktorer och ortopeder (13,14). 

Plantarfasciit är en vanligt förekommande diagnos hos såväl fysiskt aktiva som hos inaktiva 

individer. Detta kan ge upphov till smärta som minskar en individs funktionsförmåga (15). 

Även akillestendinos är vanligt förekommande hos såväl fysiskt aktiva som hos inaktiva och 

då särskilt hos överviktiga (2). Stötvågsbehandling anses vara en säker och effektiv 

behandlingsmetod med få bieffekter vid muskuloskelletala besvär (16). Denna studie ger en 

inblick i stötvågsbehandling som behandlingsmetod vid diagnoser såsom plantarfasciit och 

akillestendinos, som är vanligt förekommande diagnoser hos sjukgymnastens patienter. 

Sjukgymnaster jobbar utifrån en evidensbaserad vård varav det är av stor vikt att veta vilken 

typ av stötvåg som ska användas, vilken effekt stötvågsbehandling har och vilken dosering 

som rekommenderas. 
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2. Syfte 

 
Syftet med denna studie var att kartlägga evidensen för stötvågsbehandling som 

behandlingsmetod vid plantarfasciit med eller utan hälsporre och akillestendinos. 

 

Frågeställningar 

• Vad är stötvågsbehandlingens effekt på smärta och funktionsförmåga vid 

plantarfasciit, med eller utan hälsporre?  

• Vad är stötvågsbehandlingens effekt på smärta och funktionsförmåga vid 

akillestendinos? 

• Vilket vetenskapligt underlag finns det för radial och fokal stötvågsbehandling vid 

plantarfasciit med eller utan hälsporre och akillestendinos?  

• Vilket antal impulser och behandlingar har visats ge bäst effekt?  
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3. Metod 

 
En systematisk litteraturstudie gjordes. Två sökningar gjordes, den första sökningen var stor 

och bred för att samla in allt material som fanns. Den andra sökningen gjordes för att 

säkerställa att alla relevanta studier hittats. I den första sökningen söktes artiklar i databaserna 

AMED, CINAHL, PEDro och PubMed. Artikelinsamlingen påbörjades 2010-12-20 och 

pågick fram till 2011-03-03. Sökord som användes var: shockwave, shock wave (särskrivet), 

physiotheraphy, treatment, tendinosis. Kombinationer av dessa sökord användes: shockwave 

and physiotherapy, shock wave and physiotherapy, shockwave and treatment, shock wave and 

treatment, shockwave and tendinosis och shock wave and tendinosis. Den andra sökningen 

gjordes i Physical Education Index (PEI). Sökordskombinationer var: shockwave and plantar 

fasciitis, shock wave and plantar fasciitis, shockwave and achilles, shock wave and achilles, 

shockwave and heel pain, shock wave and heel pain. Inga nya artiklar tillkom vid denna 

sökning.  

I första sökningen hittades 717 antal sökordsträffar. Den andra sökningen gav 31 

sökordsträffar men tillförde inga nya studier, se tabell 1. Inklusionskriterier för urval av 

studier var: studier på människor, RCT-studier med minst medelhögt kvalitetsvärde, studier 

gällande stötvågsbehandling vid plantarfasciit, hälsporre och akillestendinos samt studier på 

engelska. Utöver inklusionskriterierna skulle studierna innehålla uppgifter såsom; diagnos, 

antal deltagare, behandlingsmetoder i olika grupper, dosering av stötvåg, typ av stötvåg, antal 

behandlingar, vilka effektmått man använt samt den signifikanta effekten. Dubbletter rensades 

bort och utifrån inklusionskriterier, rubriker och abstrakt, valdes slutligen 19 artiklar ut. Båda 

författarna granskade dessa artiklar. En granskning av referenslistor från de utvalda artiklarna 

gjordes för att ytterligare kontrollera att alla relevanta artiklar hittats. Tre artiklar tillkom 

vilket resulterade i totalt 22 artiklar till studien. 

Artiklarna analyserades enligt PEDro-skalan, ett verktyg som används för att bedöma studiers 

vetenskapliga kvalité, se bilaga 1. Skalan består av 11 olika kriterier och studien får en poäng 

för varje kriterium den uppfyller. Den första poängen i PEDro-skalan uteslöts då den inte är 

ett kriterium för att räkna ut studiers PEDro-poäng. Detta resulterade i att författarna använde 

kriterium 2-11 i PEDro-skalan. Författarna poängsatte enskilt varje studie, jämförde resultat 

och skattade ännu en gång alla artiklar tillsammans. Denna procedur gjordes för att minimera 
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risken för felande poängsättning av artiklarna. En tabell (17) användes för att omsätta 

artiklarnas PEDro-värde till bevisvärde enligt SBU, denna tabell modifierades för att passa 

detta arbete, se tabell 2. Utifrån artiklarnas bevisvärde fastställdes evidensstyrka för 

stötvågsbehandlings effekt, se tabell 3. Enligt SBU (18) står bevisvärdet för studiens 

vetenskapliga kvalité och hur tillförlitligt den besvarar en fråga. Det sammanlagda 

vetenskapliga underlaget för en slutsats är vad evidensstyrkan uttrycker. 

 
Tabell 1. Resultat av databassökningar utifrån olika sökordskombinationer  

Databaser och sökord Antal  
träffar 

Antal  
relevanta  
artiklar 

Antal  
inkluderade 
artiklar 

 
Amed 

 

Shockwave 79 9 0 
Shock wave 30 10 3 
Shock wave and Physiotherapy 3 2 0 
Shockwave and Physiotherapy 0 0 0 
Shock wave and treatment 60 45 0 
Shockwave and treatment 25 17 0 
Shock wave and tedinosis 0 0 0 
Shockwave and tedinosis 1 1 0 
 
Chinal 

 

Shockwave 28 15 2 
Shock wave 139 66 5 
Shock wave and Physiotherapy 5 4 0 
Shockwave and Physiotherapy 2 1 0 
Shock wave and treatment 116 62 0 
Shockwave and treatment 24 14 0 
Shock wave and tedinosis 1 1 0 
Shockwave and tedinosis 2 1 0 
 
PEDro 

 

Shockwave 20 12 1 
Shock wave 55 46 5 
Shock wave and Physiotherapy 4 3 0 
Shockwave and Physiotherapy 3 2 0 
Shock wave and treatment 51 45 0 
Shockwave and treatment 17 11 0 
Shock wave and tedinosis 1 0 0 
Shockwave and tedinosis 1 0 0 
 
Pubmed 

 

Shock wave and Physiotherapy 26 17 1 
Shock wave and tedinosis 24 21 2 
 
Summa Sökning 1  
 

 
717 

 
405 

 
19 

 
Physical Education Index 

 

Shockwave and plantar fasciitis 3 1 0 
Shock wave and plantar fasciitis 10 3 0 
Shockwave and achilles 3 2 0 
Shock wave and achilles  7 5 0 

Shockwave and heel pain 2 0 0 
Shock wave and heel pain 6 3 0 
 
Summa Sökning 2  
 

 
31 

 
14 

 
0 

 
Summa Sökning 1+2   

 
748 

 
419 

 
19 

Tabell 3. Definitioner av slutsatsernas evidensstyrka  

Evidensstyrka 1 - Starkt vetenskapligt underlag 
Minst två oberoende studier med högt bevisvärde eller god 
systematisk översikt. 
 
Evidensstyrka 2 - Måttligt starkt vetenskapligt underlag 
En studie med högt bevisvärde plus minst två studier med 
medelhögt bevisvärde. 
 
Evidensstyrka 3 - Begränsat vetenskapligt underlag 
Minst två studier med medelhögt bevisvärde. 
 
Evidensstyrka 4- Otillräckligt vetenskapligt underlag  
 
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. 

 

Not data i tabell 3 är från SBU:s hemsida (19). 

Tabell 2. PEDro skalans poäng relaterade till studiers 
bevisvärde enligt SBU.  
PEDro  
poäng 

Studiers bevisvärde 

8-10 poäng 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. 

5-7  poäng 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. 

0-4  poäng Lågt bevisvärde 
Skall ej ligga som enda grund för slutsatser, t ex 
studier med selekterade kontroller (retrospektiv 
jämförelse mellan patientgrupper som fått 
respektive inte fått en viss behandling), stora 
bortfall eller andra osäkerheter. För övriga 
områden: Uppfyller dåligt på förhand uppställda 
kriterier. 

 Not. Data i kolumn 2 är från ”Faktaruta 1” av M. 

Britton, 2005 (18) . 
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 4. Resultat 

 
Författarna till denna studie valde att redovisa inomgrupps- och mellangruppsresultat. Med 

inomgruppsresultat menas effekten inom behandlingsgruppen efter behandling jämfört med 

före behandling. Mellangruppsresultat jämför effekten mellan behandlingsgruppen och 

kontrollgruppen före och efter behandling. Resultatet i denna studie baserades på de 

granskade studiernas viktigaste effektmått, dvs. de primära effektmåtten som i detta fall var 

effekten på smärta och funktionsförmåga. Totalt användes 18 studier gällande 

plantarfasciit/hälsporre och fyra studier gällandes akillestendinos. 

4.1 Effekter av stötvågsbehandling vid plantarfasciit/hälsporre 

4.1.1 Effekt på Smärta 

Mellangruppsresultatet visade att det fanns ett motsägande vetenskapligt underlag angående 

stötvågsbehandlingens effekt på smärta vid plantarfasciit med eller utan hälsporre. Inom 

grupper fanns starkt vetenskapligt underlag för stötvågsbehandlingens effekt på smärta. Se 

tabell 4. 

Mellangruppsresultat 

I 17 (8,20-35) av 18 studier använde man smärta som effektmått vid primär utvärdering. Elva 

av dessa studier (20-22,24,27,29-33,35) visade att smärtan hade minskat signifikant i 

stötvågsbehandlingsgrupper i jämförelse med kontrollgrupper. Av dessa elva studier hade sex 

studier högt bevisvärde och fem studier medelhögt bevisvärde vilket ger evidensstyrka 1. Sex 

studier (8,23,25,26,28,34) visade däremot ingen signifikant skillnad mellan 

stötvågsbehandlingsgrupper och kontrollgrupper. Fyra studier hade högt bevisvärde samt två 

studier hade medelhögt bevisvärde (evidensstyrka 1).  

Inomgruppsresultat 

I tolv (8,20-25,28-30,34,35) av dessa 17 studier visades signifikant förbättring av 

smärtupplevelse inom stötvågsbehandlingsgruppen. Sju studier hade högt bevisvärde och fem 

studier hade medelhögt bevisvärde (evidensstyrka 1). De fem resterande studierna (26,27,31-

33) nämnde ej inomgruppsresultat. 
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Tabell 4. Stötvågsbehandlingens effekter på smärta 

Författare år Typ av 
stötvåg 

Impulser Energiflödestäthet Antal 
behandlingar 

Interventionsgrupp 
(n) 

Kontrollgrupp 
(n) 

Mellan  
grupper 

Inom 
grupp 

PEDro/ 
SBU  
bevisvärde 

Buchbinder 
et al. 2002 
(23) 

Fokal 2000/2500  
 

0,02-0,33 
mJ/mm2 

3  
1ggr/v 

ESWT(81) Sham ESWT 
(85) 

N.S S 9/10 
Högt 

Chow et al. 
2007 (22) 

Radial  1000 0,05mJ/mm2 & 
uppåt  

3 
1ggr/v 

 rESWTgr 1 (19) 
rESWT gr 2 (19) 

Sham rESWT 
(19) 

S S 7/10 
Medel 

Cosentino et 
al. 2001 (35) 

Fokal 1200 0,03-0,4 mJ/mm2 6 
1ggr/v 

ESWT (30) Sham ESWT 
(30) 

S S 5/10 
Medel 

Gerdesmeyer 
et al. 2008 
(20) 

Radial  2000 0.16 mJ/mm2 3 
Varannan v. 

rESWT (129) Sham 
rESWT(122) 

S S 9/10 
Högt 

Gollwitzer et 
al. 2007 (25) 

Fokal 2000 0,25 mJ/mm2 3 
1ggr/v 

ESWT (20) Sham  
ESWT(20) 

N.S S 8/10 
Högt 

Greve et al. 
2009 (8)  

Radial 1000 3 MPa 
 

3 
1ggr/v 

rESWT + stretch 
(16) 

Konservativ 
sjukgymnastik 
(16) 

N.S S 6/10 
Medel 

Haake et al. 
2003(26)  

Fokal 4000 0,08 mJ/mm2 3 
Varannan v. 

ESWT (135) Sham  ESWT 
(137) 

N.S _ 8/10 
Högt 

Ibrahim et 
al. 2010 (21) 

Radial  2000 0,16mJ/mm2 2 
1ggr/v  

rESWT (25) Sham rESWT 
(25) 

S S 9/10 
Högt 

Kudo et al. 
2005 (24) 

Fokal 3800 0,36 mJ/mm2 1 ESWT (58) Sham ESWT 
(56) 

S S 9/10 
Högt 

Malay et al. 
2006 (27) 

Fokal 3800 Level 1-7 1 ESWT (115) Sham ESWT 
(57) 

S _ 8/10 
Högt 

Ogden et al. 
2001 (32) 

Fokal 1500 18kV 1-2 ESWT (130) Sham ESWT 
(130) 

S _ 6/10 
Medel 

Ogden et al. 
2004 (30) 

Fokal 1500 0,12-0,22 
mJ/mm2 

1-2 ESWT (144) Sham ESWT 
(141) 

S S 7/10 
Medel 

Rompe et al. 
2002 (33) 

Fokal 1000 0,08 mJ/mm2 3 
1ggr/v 

ESWT (54) Sham ESWT 
(58) 

S _ 6/10 
Medel 

Rompe et al. 
2003 (31) 

Fokal 2100 0,16 mJ/mm2 3 
1ggr/v 

ESWT (22) Sham ESWT 
(23) 

S _ 7/10 
Medel 

Speed et al. 
2003 (28) 

Fokal 1500 0,12 mJ/mm2 3 
1ggr/månad 

ESWT (46) Sham ESWT 
(42) 

N.S S 8/10 
Högt 

Theodore et 
al. 2004 (29) 

Fokal 3800 0,36 mJ/mm2 1 ESWT (76) Sham ESWT 
(74) 

S S 8/10 
Högt 

Tornese et 
al. 2008 (34) 

Fokal 1800 0,22 mJ/mm2 3 
1ggr/v 

ESWT gr A (26) 
ESWT gr B (25) 

- N.S S 6/10 
Medel 

 

4.1.2 Effekt på funktionsförmåga 

Mellangruppsresultatet visade att det finns starkt vetenskapligt underlag för att 

stötvågsbehandling inte har någon signifikant effekt på funktionsförmågan vid 

plantarfasciit/hälsporre. Inom grupperna finns däremot starkt vetenskapligt underlag för 

stötvågsbehandlingens effekt på funktionsförmågan. Se tabell 5. 

Mellangruppsresultat 

I endast fem (22,23,26,34,36) av 18 studier använde man funktionsförmåga som effektmått 

vid primär utvärdering. En av studierna (22) med medelhögt bevisvärde visade att funktionen 

förbättrats signifikant i stötvågsbehandlingsgruppen jämfört med kontrollgruppen 

(evidensstyrka 4). De övriga fyra studierna visade däremot ingen signifikant skillnad mellan 
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grupperna. Tre av studierna hade högt bevisvärde och en av studierna hade medelhögt 

bevisvärde (evidensstyrka 1).  

Inomgruppsresultat  

Fyra (22,23,34,36) av dessa fem studier visade att funktionsförmåga förbättrats signifikant 

inom ESWT grupperna. Tre av studierna hade högt bevisvärde och en studie hade medelhögt 

bevisvärde (evidensstyrka 1). Den resterande studien (26) nämnde ej inomgruppsresultat. 

 

Tabell 5. Stötvågsbehandlingens effekter på funktionsförmåga 

Författare 
år 

Typ av 
stötvåg 

Impulser Energiflödestäthet Antal 
behandlingar 

Interventionsgrupp 
(n) 

Kontrollgrupp 
(n) 

Mellan  
grupper 

Inom 
grupp 

PEDro/ 
SBU  
bevisvärde 

Buchbinder 
et al. 2002 
(23) 

Fokal 2000-
2500  
 

0,02-0,33 
mJ/mm2 

3  
1ggr/v 

ESWT(81) Sham ESWT 
(85) 

N.S S 9/10 
Högt 

Chow et al. 
2007 (22) 

Radial  1000 0,05mJ/mm2 & 
uppåt  

3 
1ggr/v 

 rESWTgr 1 (19) 
rESWT gr 2 (19) 

Sham rESWT 
(19) 

S S 7/10 
Medel 

Haake et 
al. 2003 
(26) 

Fokal 4000 0,08 mJ/mm2 3 
Varannan v. 

ESWT (135) Sham  ESWT 
(137) 

N.S _ 8/10 
Högt 

Lohrer et 
al. 
2010(36) 

Fokal 
jmf 
med 
Radial 

2000  
 

Fokal: 0,20 
mJmm2 

Radial: 0,17 
mJ/mm2 

3 
1ggr/v 

ESWT (20) 
rESWT (19) 

- N.S S 8/10 
Högt 

Tornese et 
al. 2008 
(34) 

Fokal 1800 0,22 mJ/mm2 3 
1ggr/v 

ESWT gr A (26) 
ESWT gr B (25) 

- N.S S 6/10 
Medel 

 

4.2 Effekt av radial och fokal stötvågsbehandling vid 

plantarfasciit/hälsporre 

4.2.1. Radial stötvågsbehandling 

Resultatet visade att det finns starkt vetenskapligt underlag för effekter av radial 

stötvågsbehandling (rESWT) både inom och mellangrupper. Se tabell 6. 

Mellangruppsresultat 

I fyra (8,20-22) av 18 studier använde man sig av radial stötvågsbehandling. Tre av studierna 

(20-22) visade signifikant förbättring i de radiala stötvågsbehandlingsgrupperna jämfört med 

kontrollgrupperna. Två studier hade högt- och en hade medelhögtbevisvärde (evidensstyrka 

1). Den resterande studien (8) som hade medelhögt bevisvärde visade ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna (evidensstyrka 4). 
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Inomgruppsresultat  

Alla fyra studier visade signifikant förbättring inom radial stötvågsbehandlingsgruppen. Två 

studier hade högt och två studier med medelhögt bevisvärde (evidensstyrka 1). 

 

Tabell 6. Effekter av radial stötvågsbehandling på smärta & funktionsförmåga 

Författare år Impulser Energiflödestäthe
t 

Antal 
behandlinga
r 

Interventionsgrup
p (n) 

Kontrollgrupp 
(n) 

Primära 
utvärderi
ng 

Mellan  
grupper 

Inom 
grupp 

PEDro/ 
SBU  
bevisvä
rde 

Chow et al. 
2007 (22) 

1000 0,05mJ/mm2 & 
uppåt  

3 
1ggr/v 

 rESWTgr 1 (19) 
rESWT gr 2 (19) 

Sham rESWT 
(19) 

Smärta 
& 
Funktion 

S S 7/10 
Medel 

Gerdesmeyer 
et al. 2008 
(20) 

2000 0.16 mJ/mm2 3 
Varannan 
vecka 

rESWT (129) Sham 
rESWT(122) 

Smärta S S 9/10 
Högt 

Greve et al. 
2009 (8) 

1000 3 MPa 
 

3 
1ggr/v 

rESWT + stretch 
(16) 

Konservativ 
sjukgymnastik 
(16) 

Smärta N.S S 6/10 
Medel 

Ibrahim et 
al. 2010 (21) 

2000 0,16mJ/mm2 2 
1ggr/v  

rESWT (25) Sham rESWT 
(25) 

Smärta S S 9/10 
Högt 

 

4.2.2 Fokal stötvågsbehandling 

Resultatet för den fokala stötvågsbehandlingens effekt vid plantarfasciit/hälsporre visade på 

motsägande vetenskapligt underlag mellan grupper. Inomgruppsresultatet visade däremot på 

starkt vetenskapligt underlag. Se tabell 7. 

Mellangruppsresultat 

I totalt 13 studier (23-35) använde man sig av fokal stötvågsbehandling. Åtta av studierna 

(24,27,29-33,35) visade signifikant förbättring i stötvågsbehandlingsgrupper jämfört med 

kontrollgrupper. Av dessa åtta hade tre studier högt bevisvärde och fem hade medelhögt 

bevisvärde (evidensstyrka 1). Fem studier (23,25,26,28,34) visade däremot ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna. Fyra studier hade högt och en studie hade medelhögt bevisvärde 

(evidensstyrka 1). 

Inomgruppsresultat 

Åtta (23-25,28-30,34,35) av dessa 13 studier visade signifikant förbättring inom 

stötvågsbehandlings grupper. Fem studier hade högt och tre studier hade medelhögt 

bevisvärde (evidensstyrka 1). I fem studier (26,27,31-33) redovisade man ej 

inomgruppskillnader. 
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Tabell 7. Effekter av fokal stötvågsbehandling på smärta & funktionsförmåga 

Författare 
år 

Impulser Energiflödestäthet Antal 
behandlingar 

Interventionsgrupp 
(n) 

Kontrollgrupp 
(n) 

Primär 
utvärdering 

Mellan  
grupper 

Inom 
grupp 

PEDro/ 
SBU  
bevisvärde 

Buchbinder 
et al. 2002 
(23) 

2000/2500  
 

0,02-0,33 
mJ/mm2 

3  
1ggr/v 

ESWT(81) Sham ESWT 
(85) 

Smärta & 
Funktion 

N.S S 9/10 
Högt 

Cosentino 
et al.  2001 
(35) 

1200 0,03-0,4 mJ/mm2 6 
1ggr/v 

ESWT (30) Sham ESWT 
(30) 

Smärta S S 5/10 
Medel 

Gollwitzer 
et al. 2007  
(25) 

2000 0,25 mJ/mm2 3 
1ggr/v 

ESWT (20) Sham  
ESWT(20) 

Smärta N.S S 8/10 
Högt 

Haake et 
al. 2003 
(26) 

4000 0,08 mJ/mm2 3 
Varannan v. 

ESWT (135) Sham  ESWT 
(137) 

Smärta & 
Funktion 

N.S _ 8/10 
Högt 

Kudo et al. 
2005 (24) 

3800 0,36 mJ/mm2 1 ESWT (58) Sham ESWT 
(56) 

Smärta S S 9/10 
Högt 

Malay et 
al. 2006 
(27) 

3800 Level 1-7 1 ESWT (115) Sham ESWT 
(57) 

Smärta S _ 8/10 
Högt 

Ogden et 
al. 2001 
(32) 

1500 18kV 1-2 ESWT (130) Sham ESWT 
(130) 

Smärta S _ 6/10 
Medel 

Ogden et 
al. 2004 
(30) 

1500 0,12-0,22 
mJ/mm2 

1-2 ESWT (144) Sham ESWT 
(141) 

Smärta S S 7/10 
Medel 

Rompe et 
al. 2002 
(33) 

1000 0,08 mJ/mm2 3 
1ggr/v 

ESWT (54) Sham ESWT 
(58) 

Smärta S _ 6/10 
Medel 

Rompe et 
al. 2003 
(31) 

2100 0,16 mJ/mm2 3 
1ggr/v 

ESWT (22) Sham ESWT 
(23) 

Smärta S _ 7/10 
Medel 

Speed et al. 
2003 (28) 

1500 0,12 mJ/mm2 3 
1ggr/månad 

ESWT (46) Sham ESWT 
(42) 

Smärta N.S S 8/10 
Högt 

Theodore 
et al. 2004 
(29) 

3800 0,36 mJ/mm2 1 ESWT (76) Sham ESWT 
(74) 

Smärta S S 8/10 
Högt 

Tornese et 
al. 2008 
(34) 

1800 0,22 mJ/mm2 3 
1ggr/v 

ESWT gr A (26) 
ESWT gr B (25) 

- Smärta & 
Funktion 

N.S S 6/10 
Medel 

 

4.2.3 Fokal jämfört med radial 

En studie (36) med högt bevisvärde skiljer sig från de övriga 17 studierna då den jämför fokal 

med radial stötvågsbehandling. Resultatet visade att det fanns en signifikant skillnad på 

funktionsförmågan inom båda grupperna men ingen signifikant skillnad mellan grupperna 

(evidensstyrka 4). I denna studie fick deltagarna en behandling i veckan i tre veckors tid. 

4.3 Dosering av impulser och antal behandlingar vid 

plantarfasciit/hälsporre  

4.3.1 Effekt av stötvågsbehandling med dosering på 1000 eller 1200 impulser   

Resultatet visade att med en dosering på 1000 eller 1200 impulser finns det begränsat 

vetenskapligt underlag för stötvågsbehandlingens effekt vid plantarfasciit/hälsporre. Antalet 

behandlingstillfällen varierade från tre till sex gånger, en behandling per vecka. Se tabell 8. 
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Mellangruppsresultat 

Fyra (8,22,33,35) av 18 studier gav 1000 eller 1200 impulser per behandlingstillfälle. I tre 

studier (22,33,35) med medelhögt bevisvärde fann man signifikant skillnad mellan grupperna 

(evidensstyrka 3). En studie (8) med medelhögt bevisvärde visade däremot ingen signifikant 

skillnad (evidensstyrka 4). 

Inomgruppsresultat 

Tre (8,22,35) av dessa fyra studier med medelhögt bevisvärde visade signifikant skillnad 

inom behandlingsgrupper (evidensstyrka 3), den fjärde studien (33) redovisade ej detta.  

Tabell 8. Stötvågsbehandling med 1000 eller 1200 impulser, antal behandlingar & dess effekter. 

Författare 
år 

Typ av 
stötvåg 

Impulser Energiflödestäthet Antal 
behandlingar 

Interventionsgrupp 
(n) 

Kontrollgrupp 
(n) 

Primär 
utvärdering 

Mellan 
grupper 

Inom 
grupp 

PEDro/ 
SBU 
bevisvärde 

Chow et 
al. 2007 
(22) 

Radial  1000 0,05mJ/mm2 & 
uppåt  

3 
1ggr/v 

 rESWTgr 1 (19) 
rESWT gr 2 (19) 

Sham rESWT 
(19) 

Smära & 
Funktion 

S S 7/10 
Medel 

Cosentino 
et al. 
2001 (35) 

Fokal 1200 0,03-0,4 mJ/mm2 6 
1ggr/v 

ESWT (30) Sham ESWT 
(30) 

Smärta S S 5/10 
Medel 

Greve et 
al. 2009 
(8) 

Radial 1000 3 MPa 
 

3 
1ggr/v 

rESWT + stretch 
(16) 

Konservativ 
sjukgymnastik 
(16) 

Smärta N.S S 6/10 
Medel 

Rompe et 
al. 2002 
(33) 

Fokal 1000 0,08 mJ/mm2 3 
1ggr/v 

ESWT (54) Sham ESWT 
(58) 

Smärta S _ 6/10 
Medel 

 

4.3.2 Effekt av stötvågsbehandling med dosering på 1500 eller 1800 impulser 

Mellangruppsresultatet visade att effekten av en dosering på 1500 eller 1800 impulser ger ett 

motsägande vetenskapligt underlag. Resultatet inom grupper visade på måttligt starkt 

vetenskapligt underlag. Antalet behandlingstillfällen och under vilken tidsperiod detta 

utfördes varierade mellan studierna. Se tabell 9. 

Mellangruppsresultat 

I fyra studier (28,30,32,34) använde man sig av 1500 eller 1800 impulser per 

behandlingstillfälle. Två av studierna (30,32) hade medelhögt bevisvärde och visade 

signifikant skillnad mellan grupperna (evidensstyrka 3). De övriga två studierna (28,34) hade 

högt respektive medelhögt bevisvärde och visade däremot inga signifikanta skillnader mellan 

grupperna (evidensstyrka 3).  

Inomgruppsresultat 

Tre studier (28,30,34) varav två med medelhögt och en med högt bevisvärde fann signifikanta 

skillnader inom grupperna (evidensstyrka 2). Den fjärde studien (32) redovisade ej detta.  
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Tabell 9. Stötvågsbehandling med 1500 eller1800 impulser, antal behandlingar & dess effekter. 

Författare 
år 

Typ av 
stötvåg 

Impulser Energiflödestäthet Antal 
behandlingar 

Interventionsgrupp 
(n) 

Kontrollgrupp 
(n) 

Primär 
utvärdering 

Mellan 
grupper 

Inom 
grupp 

PEDro/ 
SBU  
bevisvärde 

Ogden et 
al. 2001 
(32) 

Fokal 1500 18kV 1-2 ESWT (130) Sham ESWT 
(130) 

Smärta S _ 6/10 
Medel 

Ogden et 
al. 2004 
(30) 

Fokal 1500 0,12-0,22 
mJ/mm2 

1-2 ESWT (144) Sham ESWT 
(141) 

Smärta S S 7/10 
Medel 

Speed et 
al. 2003 
(28) 

Fokal 1500 0,12 mJ/mm2 3 
1ggr/månad 

ESWT (46) Sham ESWT 
(42) 

Smärta N.S S 8/10 
Högt 

Tornese 
et al. 
2008 (34) 

Fokal 1800 0,22 mJ/mm2 3 
1ggr/v 

ESWT gr A (26) 
ESWT gr B (25) 

- Smärta & 
Funktion 

N.S S 6/10 
Medel 

 

4.3.3 Effekt av stötvågsbehandling med dosering på 2000-2500 impulser 

Resultatet visade att det mellan grupper finns motsägande vetenskapligt underlag för 

stötvågsbehandlingens effekt med en dosering på 2000-2500 impulser. Inom grupper finns ett 

starkt vetenskapligt underlag för denna dosering. I studierna använde man sig av två till tre 

behandlingstillfällen med varierande behandlingsperiod. Se tabell 10. 

Mellangruppsresultat 

I sex studier (20,21,23,25,31,36) använde man sig av 2000-2500 impulser per 

behandlingstillfälle. Tre (20,21,31) av dessa sex studier, varav två med högt och en med 

medelhögt bevisvärde, visade på signifikant skillnad mellan grupperna (evidensstyrka 1). De 

tre resterande studierna (23,25,36) hade alla högt bevisvärde och visade däremot ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna (evidensstyrka 1).  

Inomgruppsresultat 

Alla utom en studie (31) visade signifikant skillnad inom grupper. På dessa studier var 

bevisvärdet högt (evidensstyrka 1).  
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Tabell 10. Stötvågsbehandling med 2000-2500 impulser, antal behandlingar & dess effekter. 

Författare år Typ av 
stötvåg 

Impulser Energiflödestäthet Antal 
behandlingar 

Interventionsgrupp 
(n) 

Kontrollgrupp 
(n) 

Primär 
utvärdering 

Mellan  
grupper 

Inom 
grupp 

PEDro/ 
SBU  
bevisvärde 

Buchbinder 
et al. 2002 
(23) 

Fokal 2000/2500  
 

0,02-0,33 
mJ/mm2 

3  
1ggr/v 

ESWT(81) Sham ESWT 
(85) 

Smärta & 
Funktion 

N.S S 9/10 
Högt 

Gerdesmeyer 
et al. 2008 
(20) 

Radial  2000 0.16 mJ/mm2 3 
Varannan v. 

rESWT (129) Sham 
rESWT(122) 

Smärta S S 9/10 
Högt 

           
Gollwitzer et 
al. 2007 (25) 

Fokal 2000 0,25 mJ/mm2 3 
1ggr/v 

ESWT (20) Sham  
ESWT(20) 

Smärta N.S S 8/10 
Högt 

Ibrahim et 
al. 2010 (21) 

Radial  2000 0,16mJ/mm2 2 
1ggr/v  

rESWT (25) Sham rESWT 
(25) 

Smärta S  S 9/10 
Högt 

Lohrer et al. 
2010 (36) 

Fokal 
jmf 
med 
Radial 

2000  Fokal: 0,20 
mJmm2 

Radial: 0,17 
mJ/mm2 

3 
1ggr/v 

ESWT (20) rESWT (19) Funktion N.S S 8/10 
Högt 

Rompe et al. 
2003 (31) 

Fokal 2100 0,16 mJ/mm2 3 
1ggr/v 

ESWT (22) Sham ESWT 
(23) 

Smärta S _ 7/10 
Medel 

 

4.3.4 Effekt av stötvågsbehandling med dosering på 3800 eller 4000 impulser 

Både inom- och mellangruppsresultatet visade att det finns ett starkt vetenskapligt underlag 

för effekten av stötvågsbehandling med en dosering på 3800 impulser och endast ett 

behandlingstillfälle. Se tabell 11. 

Mellangruppsresultat 

I fyra studier (24,26,27,29) använde man sig av 3800 eller 4000 impulser per 

behandlingstillfälle. Alla fyra studier hade högt bevisvärde. Tre studier visade signifikant 

skillnad mellan grupperna (evidensstyrka 1). Den fjärde studien visade däremot ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna (evidensstyrka 4).  

Inomgruppsresultat 

Två studier (24,29) visade signifikant skillnad inom grupp (evidensstyrka 1). Resterande 
studier nämnde ej inomgruppsresultatet.  

Tabell 11. Stötvågsbehandling med 3800 eller 4000 impulser, antal behandlingar & dess effekter. 

Författare 
år 

Typ av 
stötvåg 

Impulser Energiflödestäthet Antal 
behandlingar 

Interventionsgrupp 
(n) 

Kontrollgrupp 
(n) 

Primär 
utvärdering 

Mellan  
grupper 

Inom 
grupp 

PEDro/ 
SBU  
bevisvärde 

Haake et 
al. 2003 
(26) 

Fokal 4000 0,08 mJ/mm2 3 
Varannan v. 

ESWT (135) Sham  ESWT 
(137) 

Smärta & 
Funktion 

N.S _ 8/10 
Högt 

Kudo et 
al. 2005 
(24) 

Fokal 3800 0,36 mJ/mm2 1 ESWT (58) Sham ESWT 
(56) 

Smärta S S 9/10 
Högt 

Malay et 
al. 2006 
(27) 

Fokal 3800 Level 1-7 1 ESWT (115) Sham ESWT 
(57) 

Smärta S _ 8/10 
Högt 

Theodore 
et al. 
2004 (29) 

Fokal 3800 0,36 mJ/mm2 1 ESWT (76) Sham ESWT 
(74) 

Smärta S S 8/10 
Högt 
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4.4 Effekter av stötvågsbehandling vid akillestendinos 

4.4.1 Effekt på smärta 

Resultatet visade att det finns starkt vetenskapligt underlag för stötvågsbehandlingens effekt 

på smärta både inom och mellan grupper. Se tabell 12. 

Mellangruppsresultat 

I fyra av fyra studier (37-40) använde man smärta som primärt effektmått. Tre studier (38-40) 

med högt bevisvärde visade att smärtan hade minskat signifikant i ESWT grupper i jämförelse 

med kontrollgrupper (evidensstyrka 1). Resterande studie (37) med medelhögt bevisvärde 

visade däremot ingen signifikant skillnad mellan grupperna (evidensstyrka 4).  

Inomgruppsresultat 

Två (38,39) av fyra studier med högt bevisvärde visade signifikant förbättring av smärta inom 

grupper (evidensstyrka 1). Två studier redovisade ej detta.  

4.4.2 Effekt på funktionsförmåga 

Resultatet visade att det finns starkt vetenskapligt underlag för stötvågsbehandlingens effekt 

på funktionsförmåga både inom och mellan grupper. Se tabell 12. 

Mellangruppsresultat 

I alla fyra studier (37-40) använde man funktionsförmåga som primärt effektmått. Tre studier 

(38-40) med högt bevisvärde visade att funktionen ökat signifikant i ESWT grupper jämfört 

med kontrollgrupper (evidensstyrka 1). Den fjärde studien (37) hade medelhögtbevisvärde 

och visade däremot ingen signifikant skillnad mellan grupperna (evidensstyrka 4). 

Inomgruppsresultat 

Två studier (38,39) med högt bevisvärde visade signifikant förbättring i ESWT grupper 

(evidensstyrka 1). I två studier redovisades ej inomgruppsresultat. 
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Tabell 12. Stötvågsbehandlingens effekter på smärta & funktion  

Författare 
år 

Typ av 
stötvåg 

Impulser Energiflödestäthet Antal 
behandlingar 

Interventionsgrupp 
(n) 

Kontrollgrupp 
(n) 

Primära 
utvärdering 

Mellan  
grupper 

Inom 
grupp 

PEDro/ 
SBU  
bevisvärde 

Costa et al. 
2005 (37) 

Fokal 1500 0,2 mJ/mm2 3 
1ggr/månad 

ESWT (22) Sham ESWT 
(27) 

Smärta & 
Funktion 

N.S - 6/10 
Medel 

Rasmussen 
et al. 2008 
(38) 

Radial 2000 0,12-0,51 
mJ/mm2 

4 
1ggr/v 

ESWT (24) Sham ESWT 
(24) 

Smärta & 
Funktion 

S S 9/10 
Högt 

           
Rompe et 
al. 2007 
(39) 

Radial 2000 0,10 mJ/mm2 3 
1ggr/v 

ESWT gr 2 (25) Träning gr 1 
(25) 
Wait and See 
gr 3(25) 

Smärta & 
Funktion 

N.S gr 
1 
S gr 3 

S 8/10 
Högt 

Rompe et 
al. 2008 
(40) 

Radial 2000 0,12 mJ/mm2 3 
1ggr/v 

ESWT (25) Excentrisk 
träning (25) 

Smärta & 
Funktion 

S _ 8/10 
Högt 

 

4.5 Effekt av radial och fokal stötvågsbehandling vid akillestendinos 

4.5.1 Radial stötvågsbehandling 

Resultatet visade att det vetenskapliga underlaget för den radiala stötvågsbehandlingens effekt 

vid akillestendinos är starkt. Se tabell 13. 

Mellangruppsresultat 

I totalt tre (38-40) av fyra studier använde man sig av radial stötvågsbehandling. Alla tre 

studier hade höga bevisvärden och fann en signifikant skillnad mellan grupperna 

(evidensstyrka 1). 

Inomgruppsresultat 

Två (38,39) av dessa tre studier hade högt bevisvärde och visade en signifikant skillnad inom 

stötvågsbehandlingsgruppen (evidensstyrka 1). Den tredje (40) studien nämner ej 

inomgruppsresultat.  

Tabell 13. Effekter av radial stötvågsbehandling på smärta och funktion 

Författare 
år 

Impulser Energiflödestäthet Antal 
behandlingar 

Interventionsgrupp 
(n) 

Kontrollgrupp 
(n) 

Primär 
utvärdering 

Mellan  
grupper 

Inom 
grupp 

PEDro/ 
SBU  
bevisvärde 

Rasmussen 
et al. 
2008(38)  

2000 0,12-0,51 
mJ/mm2 

4 
1ggr/v 

ESWT (24) Sham ESWT 
(24) 

Smärta & 
Funktion 

S S 9/10 
Högt 

          
Rompe et 
al. 2007 
(39) 

2000 0,10 mJ/mm2 3 
1ggr/v 

ESWT gr 2 (25) Träning gr 1 
(25) 
Wait and See 
gr 3(25) 

Smärta & 
Funktion 

N.S gr 
1 
S gr 3 

S 8/10 
Högt 

Rompe et 
al. 2008 
(40) 

2000 0,12 mJ/mm2 3 
1ggr/v 

ESWT (25) Excentrisk 
träning (25) 

Smärta & 
Funktion 

S _ 8/10 
Högt 
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4.5.2 Fokal stötvågsbehandling 

Det finns otillräckligt vetenskapligt underlag för fokal stötvågsbehandling vid akillestendinos. 

I endast en studie (37) använde man sig av fokal stötvågsbehandling vid akillestendinos. Man 

använde sig av smärta och funktionsförmåga som primär utvärdering. Denna studie hade högt 

bevisvärde och visade ingen signifikant skillnad mellan grupperna (evidensstyrka 4). Studien 

nämnde ej inomgruppsskillnader. En behandlig gavs en gång i månaden under tre månaders 

tid. 

4.6 Dosering av impulser och antal behandlingar vid akillestendinos 

4.6.1 Effekt av stötvågsbehandling med dosering på 1500 eller 2000 impulser 

Resultatet visade på starkt vetenskapligt underlag för stötvågsbehandlingens effekt med en 

dosering på 2000 impulser. Antalet behandlingstillfällen och under vilken tidsperiod detta 

utfördes varierade mellan studierna. Se tabell 14. 

Mellangruppsresultat 

I fyra (37-40) av fyra studier använde man sig av 1500 eller 2000 impulser per 

behandlingstillfälle. Tre studier (38-40) med högt bevisvärde fann signifikant skillnad mellan 

grupper (evidensstyrka 1). En studie (39) med högt och en (37) studie med medelhögt 

bevisvärde visade däremot ingen signifikant skillnad mellan grupper (evidensstyrka 3). 

Inomgruppsresultat 

Två studier (38,39) med högt bevisvärde fann signifikant skillnad inom grupper 

(evidensstyrka 1). De två resterande studier nämner ej detta.  

Tabell 14. Stötvågsbehandling med 1500 eller 2000 impulser, antal behandlingar & dess effekter. 

Författare 
år 

Typ 
av 
stötvå
g 

Impul
ser 

Energiflö
destäthet 

Antal 
behandlingar 

Interventionsgru
pp (n) 

Kontrollgrupp 
(n) 

Primär 
utvärdering 

Mellan  
gruppe
r 

Inom 
grupp 

PEDro/ 
SBU  
bevisvärde 

Costa et 
al. 2005 
(37) 

Fokal 1500 0,2 
mJ/mm2 

3 
1ggr/månad 

ESWT (22) Sham ESWT 
(27) 

Smärta & 
Funktion 

N.S - 6/10 
Medel 

Rasmusse
n et al. 
2008 (38) 

Radial 2000 0,12-0,51 
mJ/mm2 

4 
1ggr/v 

ESWT (24) Sham ESWT 
(24) 

Smärta & 
Funktion 

S S 9/10 
Högt 

           
Rompe et 
al. 2007 
(39) 

Radial 2000 0,10 
mJ/mm2 

3 
1ggr/v 

ESWT gr 2 (25) Excentrisk 
träning gr 1 (25) 
Wait and See gr 
3(25) 

Smärta & 
Funktion 

N.S gr 
1 
S gr 3 

S 8/10 
Högt 

Rompe et 
al. 2008 
(40) 

Radial 2000 0,12 
mJ/mm2 

3 
1ggr/v 

ESWT (25) Excentrisk 
träning (25) 

Smärta & 
Funktion 

S _ 8/10 
Högt 
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5 Diskussion  

5.1 Metoddiskussion 

Valet att göra en systematisk litteraturstudie föll sig naturligt då stötvågsbehandling är en 

relativt okänd metod och används av få sjukgymnaster i Sverige. Med en bred analys och 

sammanställning kan en litteraturöversikt kartlägga områden för stötvågsbehandling man 

forskat i samt visa på de områden där det behövs mer forskning.  

Databassökningar gjordes i totalt fem databaser för att noggrant kartlägga området med 

stötvågsbehandling. För att hitta studier gällande stötvågsbehandling användes i första 

sökningen breda sökord. Beroende på om ordet shockwave särskrevs eller inte, noterades 

stora skillnader i sökordsträffar, därav valdes båda sökorden och sökordskombinationerna 

dubblerades. Vid sökningen i PubMed användes endast två sökordskombinationer eftersom de 

övriga kombinationerna gav en mycket stor mängd träffar. Författarna valde att inte gå 

igenom alla dessa studier eftersom tre stora databaser granskats tidigare och många relevanta 

studier hittats. Detta val kan ha gjort att några studier missats. I den andra sökningen 

specificerades sökorden till de diagnoser studien skulle ta upp. Detta gav inga nya träffar 

vilket var förväntat då den första sökningen var grundlig och omfattande.  

Artiklarna analyserades med hjälp av PEDro-skalan där författarnas egen bedömning 

användes. Båda författarna saknade erfarenhet av denna typ av granskning, varav det bör 

noteras att en risk för felande poängsättning finns, trots att varje artikel granskades i tre 

omgångar.  

För att kunna ekvivalera PEDro-skalan med SBU:s bevisvärde gjordes en graderingstabell. 

Denna baserades på författarnas egen bedömning av hur PEDro:s poängnivå överensstämmer 

med SBU:s bevisvärde. Idén till graderingstabellen togs från en studie (17) men den 

modifierades för att passa denna studie. Även andra studier har använt sig av 

graderingstabellen (41,42). Ingen av dessa författare redogör i sina studier för huruvida detta 

instrument har validitets- och reliabilitetstestats. Med reliabilitet menas hur stor 

överensstämmelsen är mellan mätningar med samma mätinstrument. Validitet syftar till 

mätinstrumentets förmåga att mäta det som ska mätas (43). Det finns ett behov av att 

undersöka överensstämmelsen då det är okänt vad denna graderingstabell utgår från och på 

vilka grunder PEDro-skalan överensstämmer med SBU:s bevisvärde. 
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I denna studie valdes att redovisa både mellangruppsresultat och inomgruppsresultat. 

Mellangruppsresultatet visar en större säkerhet i en RCT studie än inomgruppsresultatet detta 

på grund av att inomgruppsresultatet inte kan kontrollera placeboeffekten (44). 

Inomgruppsresultatet kan dock vara av intresse för kliniker, då tendinoserna troligtvis inte 

kommer att självläka under studiens gång eftersom deltagarna haft problemet under en längre 

tid.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

 

Stötvågsbehandlingens effekt på smärta och funktionsförmåga vid plantarfasciit/hälsporre. 

Vid plantarfasciit med eller utan hälsporre visade denna studie att det finns ett motsägande 

vetenskapligt underlag för stötvågsbehandlingens effekt på smärta mellan grupper. Vad detta 

beror på är oklart då det inte sågs något samband mellan olika studiers resultat och uppgifter 

såsom; diagnos, antal deltagare, behandlingsmetoder i olika grupper, dosering av stötvåg, typ 

av stötvåg och antal behandlingar. Det som dock gick att utläsa var att alla studier där man 

fått signifikanta skillnader mellan grupper jämförde med placebobehandling. En aspekt som 

inte undersöktes i denna litteraturstudie men som kan påverka resultatet är gruppernas 

homogenitet med avseende på ålder, kön och livssituation. Fler studier behövs för att få ett 

vetenskapligt bevis för eller emot stötvågsbehandlingens effekt på smärta vid 

plantafasciit/hälsporre.  

Vid mätning av funktionsförmåga pekade studierna på att stötvågsbehandling ej har gett bättre 

effekter jämfört med kontrollgrupper. I motsats till mellangruppsresultatet visade 

inomgruppsresultatet på en stark evidens för behandlingseffekten på både smärta och 

funktionsförmåga vid plantarfasciit/hälsporre. Det är dock värt att ha i åtanke att få studier, 5 

av 18, i denna litteraturstudie använde sig av funktionsförmåga som primärt effektmått vid 

plantarfasciit med eller utan hälsporre. 

Stötvågsbehandlingens effekt på smärta och funktionsförmåga vid akillestendinos. 

De studier som granskats gällande akillestendinos visade att det finns starkt vetenskapligt 

underlag för stötvågsbehandlingens effekt på smärta och funktion både inom och mellan 

grupper. Det bör dock noteras att resultat är baserat på endast fyra RCT -studier. Det finns 

ytterligare studier som har gjorts angående stötvågsbehandling vid akillestendinos, få av dessa 

är dock RCT studier. I två icke randomiserade studier (45,46) där man mätt funktion och 
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smärta har det visats att stötvågsbehandling vid akillestendinos har gett signifikanta effekter 

vilket stöder resultatet i denna studie.  

Effekter vid radial och fokal stötvågsbehandling vid plantar fasciit/hälsporre och 

akillestendinos.  

Radial stötvågsbehandling visade starkt vetenskapligt underlag vid behandling av 

plantarfasciit/hälsporre. Det bör dock noteras att det endast var fyra studier som använde sig 

av radial stötvågsbehandling.  

Resultatet för fokal stötvågsbehandling vid plantarfasciit/hälsporre visade på motsägande 

vetenskapligt underlag. Jämfört med radial stötvågsbehandling fanns det betydligt fler studier 

som behandlade den fokala stötvågsbehandlingen vid plantarfasciit/hälsporre . Även i detta 

fall, kan som redan tidigare nämnts, skillnader som ålder, kön och livssituation i grupperna 

påverka resultatet. Det var ingen brist på högkvalitativa studier men på grund av det 

motsägande vetenskapliga underlaget behövs mer forskning.  

Det finns starkt vetenskapligt underlag för radial stötvågsbehandling vid akillestendinos. 

Detta resultat grundar sig dock endast på tre studier. Två av dessa tre studier jämförde radial 

stötvågsbehandling med excentrisk träning, dessa hade liknande behandlingsupplägg men fick 

motstridiga resultat. Skillnaden i resultaten kan bero på att man i ena studien behandlade 

personer med tendinos enbart i senfästet medan man i den andra studien behandlade personer 

med tendinos i merparten av senan.  

Vid akillestendinos hittades endast en studie som använde sig av fokal stötvågsbehandling 

och som uppfyllde inklusionskriterierna. Denna studie visade ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna. I två ej randomiserade studier har man dock sett att både fokal och radial 

stötvågsbehandling är en effektiv metod vid akillestendinos (45,47). För att kunna uttala sig 

om den fokala stötvågsbehandlingens effekt vid akillestendinos behövs mer forskning. 

Effekt av antal impulser och behandlingar. 

Det finns inte någon tidigare studie som visar vilken typ av stötvåg eller dosering man ska 

använda vid behandling av plantar fasciit/hälsporre och akillestendinos. 

I tre studier gällande plantarfasciit/hälsporre kunde man se bäst effekt i mellangruppsresultatet 

med en dosering på 3800 impulser (högt antal) per behandlingstillfälle och endast en 

behandlig. I dessa tre studier kunde man även se att fokal stötvågsbehandling med hög 

energiflödestäthet användes. Utöver denna dosering av impulser kan det vara intressant för 
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klinikern att veta att impulsantalet 2000-2500 och 2-3 behandlingstillfällen visade ett starkt 

vetenskapligt underlag vid inomgruppsresultatet.  

Vid behandling av akillestendinos fanns ett mer enhetligt val av dosering av impulser men 

antal behandlingar varierade. I tre av studierna visade 2000 impulser på signifikanta effekter. 

Som tidigare noterats ingick endast fyra studier i resultatet om akillestendinos. Angående 

stötvågsbehandling vid akillestendinos behövs fler studier för att kunna fastställa vilket antal 

impulser och behandlingar som är mest effektiv. Detta bekräftas i en studie (45) där man sett 

att mer forskning behövs för att kunna ge direktiv gällande vilken energiflödestäthet, dosering 

av impulser och antal behandlingar som ska användas.  

I en litteraturstudie som undersökte stötvågsbehandling vid ett flertal olika diagnoser visade 

det sig att den vanligaste doseringen av impulser varit från 500-1000. Det noterades att i de 

protokoll som tillverkare skickar med apparaterna rekommenderas konsekvent tre och fem 

sessioner vid behandling med låg till medellåg energi. När studier jämförts visade det dock 

inte någon större skillnad på resultat beroende på om man använder sig av ett eller flera 

behandlingstillfälle, fler studier behövs för att sammanställa evidens och ge riktlinjer (48).  

Det forskning om plantarfasciit visat är att elektrohydraulisk stötvågsbehandling med 

högenergi stötvågor används oftast vid ett behandlingstillfälle. Elektromagnetisk och 

piezoelektrisk stötvågsbehandling är lågenergibehandlingar, när man använder sig av dessa 

har man oftast ett flertal behandlingstillfällen (49). Det finns dock begränsad evidens som 

stöder lågenergibehandling vid plantarfasciit/hälsporre (50). En litteraturstudie visar att 

elektrohydraulisk stötvågsbehandling är effektiv vid plantarfasciit. Elektromagnetisk 

stötvågsbehandling visar på motsägande evidens och det finns otillräcklig evidens för 

piezoelektrisk stötvågsbehandling vid plantarfasciit (51). Då många studier har olika 

behandlingsstrategier är det svårt att jämföra och hitta doseringsdirektiv (49). Det finns 

studier om stötvågsbehandling men det behövs fler studier, som jämför de olika 

stötvågsteknikerna samt skillnader vid hög- och lågenergibehandling, för att kunna fastställa 

doserings direktiv.  

En frågeställning för framtida studier kan vara huruvida bedövning ska användas eller inte vid 

stötvågsbehandling. Detta eftersom det kan vara en faktor som spelar in på 

stötvågsbehandlingens effekt. I en studie framkom det att lokalbedövning hämmar 

stötvågsbehandlingens effekt (47). I en annan studie sågs även att stötvågsbehandling utan 

bedövning gav bättre resultat än med bedövning vid behandling av plantarfasciit/hälsporre 
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(52). Dessa två ej randomiserade studier stöds av en litteraturstudie, som också visade att, 

trots att stötvågsbehandlingen upplevdes som obehaglig gav den bättre resultat utan 

bedövning (49).  

I en litteraturstudie (53) har stötvågsbehandling visat på signifikanta effekter vid 

plantarfasciit/hälsporre men rekommenderas ändå inte som behandlingsmetod. Detta för att 

det ansågs finnas studier med låg kvalité som var avgörande för slutresultatet. Däremot har 

andra studier visat att det finns stöd för att stötvågsbehandling är jämförbar eller bättre än 

andra konservativa metoder vid plantarfasciit/häslporre (49,54,55). Hos individer som tidigare 

fått konservativ behandling som ej gett effekt, har man sett att stötvågsbehandling gett 

positiva resultat vid plantarfasciit/hälsporre jämfört med placebo behandling (48).  

Man behöver veta mer om biologin bakom akillestendinos för att kunna hitta de optimala 

behandlingsalternativen. Det finns olika förklaringar till den kliniska effekten av 

stötvågsbehandling vid akillestendinos men det är ingen av dem som har utretts fullständigt 

(56). Det råder en enighet om att stötvågsbehandling och annan konservativ behandling bör 

testas vid akillestendinos innan beslut om operativa ingrepp tas (57). Enligt en 

litteraturöversikt har stötvågsbehandling visat på positiva effekter vid akillestendinos (6). 

Som tidigare nämnts finns det få sjukgymnaster i Sverige som använder sig av 

stötvågsbehandling. Detta kan bero på den höga kostnaden för vårdgivaren för att köpa in 

stötvågsutrustningen. Ur ett patientperspektiv skulle denna behandling dock kunna ses som 

kostnadseffektiv då studier visat på att endast ett fåtal behandlingar behövs för ett gott 

resultat. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan stötvågsbehandling vara kostnadseffektivt 

då arbetstagare inte behöver ta ledigt från sitt arbete vid så många behandlingstillfällen. Med 

kunskapen om att sjukgymnaster arbetar utifrån en evidensbaserad vård, och för att främja 

hälsa, förefaller därför stötvågsbehandling vara en bra behandlingsmetod vid 

plantarfascit/hälsporre och akillestendinos. 

6. Konklusion 

I denna litteraturstudie framkom det att, det finns ett starkt vetenskapligt underlag för radial 

stötvågsbehandling vid plantarfasciit/hälsporre. Dosering på 3800 impulser vid endast ett 

behandlingstillfälle visade också på starkt vetenskapligt underlag. Det finns starkt 

vetenskapligt underlag för att stötvågsbehandling ej har signifikant effekt på 

funktionsförmåga vid plantarfasciit/hälsporre. Vid akillestendinos finns starkt vetenskapligt 
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underlag för stötvågsbehandlingens effekt på smärta och funktion samt effekten vid en 

dosering på 2000 impulser. Även effekten av radial stötvågsbehandlings visade på starkt 

vetenskapligt underlag. Mer studier behövs angående stötvågsbehandlingens effekt på smärta 

vid plantarfasciit/hälsporre och effekten av fokal stötvågsbehandling vid både 

plantarfasciit/hälssporre och akillestendinos. 
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Bilaga 1 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


