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Abstrakt 
      

Bakgrund: Tendinopati är ett samlingsbegrepp och en klinisk diagnos för ett patologiskt 

tillstånd i en muskelsena. Tillståndet är vanligen direkt kopplad till någon form av repetitiv 

rörelse eller överbelastning och besvären samt rehabiliteringen är ofta långvarig, omfattande 

och frustrerande. Isolerad excentrisk styrketräning har länge ansetts som den primära 

träningsinterventionen vid tendinopati men det råder fortfarande oklarhet över hur olika 

isolerade träningsupplägg står sig mot varandra. Syfte: Syftet med studien var att utvärdera 

om excentrisk träning i jämförelse med koncentrisk eller isometrisk träning har bättre effekt 

avseende smärta och funktion vid behandling av tendinopatier. Metod: En systematisk 

litteratursökning genomfördes i databaserna Pubmed, SCOPUS, PEDro, Web of Science, 

Cochrane och SportDiscus samt i de inkluderade artiklarnas referenslistor. Resultat: Totalt 

inkluderades nio artiklar i denna litteraturöversikt.  I samtliga artiklar var minst två av 

interventionerna excentrisk jämfört med koncentrisk träning vid tendinopati. Ingen av de 

inkluderade artiklarna behandlade isometrisk träning som en jämförande separat intervention. 

I sex av nio studier gjorde både den excentriska och den koncentriska interventionsgruppen 

förbättringar utifrån utfallsmåtten smärta och funktion, men ingen statistisk signifikant 

skillnad mellan grupperna kunde påvisas. I en studie varierade graden av förbättring inom 

både den excentriska och den koncentriska gruppen utan statistiskt signifikant skillnad mellan 

grupperna. I två av nio studier uppmätte den excentriska interventionsgruppen ett signifikant 

bättre resultat än den koncentriska. Konklusion: Denna litteraturöversikt indikerar att 

excentrisk träning inte har tillräckligt med vetenskapligt underlag för att kunna anses vara mer 

effektivt i jämförelse med koncentrisk träning. Det saknas jämförande forskningsunderlag 

mellan excentrisk och isometrisk träning.  

 

Nyckelord: Excentrisk, isometrisk, koncentrisk, styrketräning, tendinopati  
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1. Bakgrund  

 

Tendinopati är ett samlingsbegrepp och en klinisk diagnos för ett patologiskt tillstånd i en 

muskelsena (1). Tennisarmbåge, löparknä, hopparknä och hälseneinflammation är alla allmänt 

välkända begrepp som faller in under diagnosen. Tillståndet är ofta direkt kopplad till någon 

form av repetitiv rörelse eller överbelastning och symtomen karaktäriseras i regel av lokal 

palpationsömhet, lokal svullnad samt smärta och nedsatt prestationsförmåga vid aktivitet (1, 

2).  

 

Tendinopati är ett mycket vanligt problem bland såväl elitidrottare som den allmänna 

befolkningen och besvären samt rehabiliteringen är ofta långvarig, omfattande och 

frustrerande. Styrketräning är den evidensbaserat starkaste interventionen vid tendinopati 

vilket medför att fysioterapi är en stor del i rehabiliteringen för många av dessa patienter (1, 

2). Fysioterapeuter ska sålunda vara en högst kompetent profession inom ämnet och kunna 

bidra med både kunskap samt tillfredsställande behandling för patienten. De bakomliggande 

patofysiologiska förklaringsmodellerna såväl som rehabiliteringsprinciperna vid tendinopati är 

emellertid i många fall oklara och omdebatterade vilket riskerar att skapa förvirring och 

ineffektivitet i det kliniska arbetet (1).  

 

1.1 Muskelsenan - funktion och fysiologi 

All skelettmuskulatur i kroppen förbinds till ben genom en sena (3). Musklernas 

kontraktionskraft överförs genom senan till skelettet vilket möjliggör rörelser. Senor är 

designade för att klara av stor kraft och är därför mycket starka. Senor är till största delen 

uppbyggda av kollagen, vatten och senceller som kallas tenocyter. Kollagenfibrerna är tätt 

packade och dessa fibrer binds ihop till grupper som bildar fasciklar. Det är fasciklarna som 

utgör själva senan (3). Denna uppbyggnad ger senorna en mycket stor dragfasthet. Exempelvis 

kan en sena på sju millimeter i diameter tåla en belastning på 5000N (ca 509 kilogram) utan 

att gå av. Det är kollagenfibrerna som förbinder sena till ben och sena till muskel, vilket 

skapar effektiva förbindelser (4). Nervfibrer finns i bindväven runt senan där det finns 

nervtrådar från olika smärtfibrer. Däremot finns inga nervfibrer inne i själva senan (3). 
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Människokroppens senor varierar mycket i längd vilket skapar förutsättningar till att kunna 

utföra ändamålsenliga rörelser. Senorna kan vara allt från några millimeter upp till 30 

centimeter långa (4). Det är idag vedertaget att både muskler och senor kan påverkas av 

mekanisk belastning (5). I en sena går det att se ett akut ökat blodflöde, syntetisering av 

kollagen och långsiktiga fysiologiska effekter som vävnadshypertrofi samt förbättrade 

materialegenskaper. Dessa positiva effekter bidrar till en större, starkare och mer slitstark 

sena. Repetitiv överbelastning, för stor kompression och otillräcklig återhämtning kan dock 

leda till att nedbrytningen blir större än uppbyggnaden, vilket riskerar att skapa patologiska 

förändringar i senan (5, 6). 

  

1.2 Fysiologiska skademekanismer  

Förklaringsmodellen till de bakomliggande fysiologiska skademekanismerna vid uppkomsten 

av tendinopati har varierat under årens lopp men avspeglar generellt sett en störning av senans 

naturliga reparationsprocess som svar på belastning. För enkelhetens skull kan det hypotetiska 

skadeförloppet beskrivas i tre steg, även om senare forskning har föreslagit att processen 

snarare är ett kontinuum och att anpassning av belastning kan skifta vilken typ reparationsfas 

som senan befinner sig i (5, 7).  

 

Steg 1, eller den reaktiva fasen är den akuta överbelastningen i en sena, ofta till följd av en 

ovan, repetitiv eller för snabbt ökad fysisk belastning. Som respons på denna överbelastning 

sker en akut förändring av grundsubstansen i senvävnaden och en kortsiktigt adaptiv 

förtjockning av en del av senan. Vid tillräcklig belastningsanpassning eller avlastning i denna 

fas har senan fortfarande potential att återgå till sin normala struktur (5, 7).  

 

Steg 2, eller felläkningsfasen påminner om den reaktiva fasen och uppstår om 

överbelastningen fortsätter över en längre tid. I detta skede sker en större nedbrytning och 

desorganisation av den befintliga vävnaden. Trots felläkningen i denna fas finns det möjlighet 

för senan att återfå normal struktur med tillräcklig belastningsanpassning och träning för att 

stimulera cellvävnaden (5, 7).  

 

I steg 3, eller den degenerativa fasen progredierar vävnadsförändringarna ytterligare. Senan  

uppvisar ofta en nybildning av blodkärl och små nerver i vävnaden, så kallad 
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neovaskularisering. Forskningen teoretiserar kring att neovaskulariseringen är en potentiellt 

drivande smärtorsak vid tendinopati. I denna fas finns det väldigt liten chans för senan att 

återgå till normal struktur (5, 7) 

 

1.3 Intervention vid tendinopati 

Senor, precis som muskler, ben och brosk, är en dynamisk och påverkbar vävnad. Genom 

mekanisk belastning går det att stimulera celler till reparation och remodellering av sin 

befintliga struktur (8). Idag är den vanligaste behandlingen vid tendinopati konservativ. I det 

initiala skedet av en tendinopati är den viktigaste interventionen belastningsreglering, för att 

ge senan en chans att anpassa sig vilket bidrar till att cellerna blir mindre reaktiva (5). 

Farmaceutiskt kan NSAID ha positiv effekt på smärta, men verkar ha negativ inverkan på 

senans förmåga till reparation. Ibuprofen verkar vara att föredra då det inte har visat sig ha 

någon inverkan på senans förmåga till reparation (5). 

 

I ett senare skede av förloppet är behandling som stimulerar cellaktivitet, proteinproduktion 

och restrukturering av senvävnaden att föredra. Exempel på sådana typer av interventioner är 

friktioner, stötvågsterapi eller ultraljud och träning. Studier på friktioner har visat på 

varierande resultat, vid jämförelser med träning visade de sig att friktioner var mindre effektivt 

avseende minskning av smärta (5). Stötvågsterapi har visat sig ha positiva effekter på smärta, 

men har inte konsekvent kunnat visa på större effekt än placebo. Ultraljud har visats sig kunna 

öka proteinproduktionen på vävnadsnivå, men i likhet med friktioner har det visats sig vara 

mindre effektivt än träning (5, 7).  

 

1.4 Mekanisk belastning i form av träning 

Isolerad excentrisk styrketräning har länge varit ansett och accepterat som den primära 

träningsinterventionen vid tendinopati. Det finns forskning som har kunnat påvisa positiva 

effekter på både senstruktur, smärta och återgång till aktivitet (5). Samtidigt är de potentiella 

mekanismerna bakom effekten av excentrisk träning inte klarlagda och det har inte kunnat 

konstateras att excentrisk kontraktion skulle resultera i en annorlunda adaptiv senrespons än 

andra typer av kontraktion (6). 
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En review från 2013 sammanfattade och utvärderade klinisk utgång samt potentiella 

fysiologiska mekanismer till följd av olika kontraktionstyper vid akillestendinopati och 

tendinopati i patellarsenan. Slutsatsen blev att det vetenskapliga underlaget visserligen är tunt, 

men att den kliniska och mekaniska evidensen för excentrisk träning är svag och att 

koncentrisk träning utifrån en del av utfallsmåtten rentav gav bättre resultat (9).  

 

Även isolerad isometrisk träning har på senare tid fått ett uppsving till följd av ett antal 

publicerade studier som har visat på positiva resultat avseende smärta och funktion vid 

tendinopati i patellarsenan (10-12). En review från 2018 konstaterade utifrån dessa studier att 

isometrisk träning har stark evidens och rekommenderas att användas i det kliniska arbetet vid 

behandling av patellar tendinopati. Samma review konstaterade att excentrisk träning bör 

övervägas att användas i de flesta fall och att tung koncentrisk-excentrisk träning bör användas 

med försiktighet i rehabiliteringen utifrån individuella omständigheter (13).   

 

1.5 Fysioterapeutiskt perspektiv 

Patienter med senproblematik är vanligt i det kliniska arbetet för fysioterapeuter och det är 

viktigt för yrkeskåren att hålla sig uppdaterad kring rådande rön och trender kring olika 

behandlingsstrategier vid tendinopati (1). Förhoppningen och den förväntade betydelsen med 

denna litteraturöversikt är att skapa en ökad förståelse för patofysiologin bakom tendinopati, 

samt att belysa vilken evidens som ligger bakom den träning vi som legitimerad profession 

förespråkar för våra patienter.  

 

Det finns i dagsläget en avsaknad av litteraturöversikter som har sammanställt studier som 

utvärderar om excentrisk träning i jämförelse med koncentrisk eller isometrisk träning har 

bättre effekt avseende smärta och funktion vid behandling av tendinopatier. Det verkar 

fortfarande vara oklart hur olika isolerade kontraktionstyper står sig mot varandra vid 

rehabilitering av tendinopati vilket motiverade författarna till genomförandet av denna 

litteraturöversikt.   
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2. Syfte 

 

Syftet med studien var att utvärdera om excentrisk träning i jämförelse med koncentrisk eller 

isometrisk träning har bättre effekt avseende smärta och funktion vid behandling av 

tendinopatier. 

  

2.1 Frågeställningar 

● Är excentrisk träning mer effektivt än koncentrisk träning avseende smärta och 

funktion vid tendinopati? 

● Är excentrisk träning mer effektiv än isometrisk träning avseende smärta och funktion 

vid tendinopati? 

 

3. Metod 

 

3.1 Studiedesign  

För att besvara syftet med studien utfördes en systematisk litteraturöversikt. En 

litteraturöversikt syftar till att ge en sammanfattande bild över kunskapsläget för en specifik 

frågeställning. Litteraturöversikten byggs upp genom att på ett noggrant och trovärdigt sätt 

sammanställa de enskilda resultatartiklarnas innehåll vilket ger en bild över kunskapsläget på 

det specifika området (14).  

 

3.2 Sökstrategi  

Sökningen efter relevanta artiklar gjordes i databaserna Pubmed, SCOPUS, PEDro, Web of 

Science, Cochrane och SportDiscus. En fritextsökning genomfördes i de utvalda databaserna 

och söktermerna som användes i olika kombinationer var tendinopathy, excentric, concentric, 

isometric och heavy resistance training. Sökningen genomfördes mellan 10e mars och 10e 
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april, 2019. Inga restriktioner användes för att limitera sökningen. Ytterligare potentiellt 

relevanta artiklar söktes vidare i de inkluderade artiklarnas referenslista utan resultat. 

 

3.3 Datainsamling 

Inkluderade artiklar valdes ut genom en initial översiktsläsning av rubriker och abstrakt från 

sökningen. 14 artiklar som ansågs ha potential att inkluderas i denna litteraturöversikt lästes 

noggrannare i fulltext och inkluderades om de ansågs matcha syfte och ett antal förutbestämda 

inklusionskriterier. Inklusions- och exklusionskriterier presenteras i tabell 1. De precisa 

sökkombinationerna, sökresultaten och antal inkluderade studier presenteras i tabell 2.  

 

Tabell 1. Inklusions- och exklusionskriterier  

Inklusionskriterier 

 

● Studier som jämför excentrisk träning med koncentrisk träning vid tendinopati 

● Studier som jämför excentrisk träning med isometrisk träning vid tendinopati 

● Utfallsmått som behandlar smärta och/eller funktion 

● Studier publicerade på engelska 

● Studier utförda på vuxna människor 

● Studier som är peer-review granskade 

Exklusionskriterier  

 

● Review-artiklar 

● Metaanalyser 

● Litteraturöversikter  

● Studier utförda på barn eller djur 
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Tabell 2. Litteratursökning  

Databas/sökord  Totalt 

antal 

träffar 

Totalt antal 

relevanta 

artiklar 

Dubbletter Inkluderade 

Pubmed  
Tendinopathy AND eccentric AND 

concentric AND isometric 

 

Tendinopathy AND eccentric AND 

concentric 

 

Tendinopathy AND eccentric AND 

isometric 

 

Tendinopathy AND eccentric AND heavy 

resistance training 

 
9  

 

 

66   

 

 

35  

 

 

11 

 
6  

 

 

8  

 
 

3 

 

 

2   

 
0 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

0 

 
2   

 

 

5   

 

 

0   

 

 

2 

SCOPUS 
Tendinopathy AND eccentric AND 

concentric AND isometric 

 

Tendinopathy AND eccentric AND 

concentric 

 

Tendinopathy AND eccentric AND 

isometric 

 

Tendinopathy AND eccentric AND heavy 

resistance training 

 
10 

 

 

61 

 

 

32 

 

 

13 

 
2 

 

 

5  

 

 

2  

 

 

2  

 
2 

 

 

5 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

PEDro 
Tendinopathy AND eccentric AND 

concentric AND isometric 

 

Tendinopathy AND eccentric AND 

concentric 

 

Tendinopathy AND eccentric AND 

isometric 

 

Tendinopathy AND eccentric AND heavy 

resistance training 

 

 
2 

 

 

14 

 

 

7 

 

 

7 

 

2  

 

 

5  

 

 

2  

 

 

2  

 

2 

 

 

5 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 
0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

Web of Science  
Tendinopathy AND eccentric AND 

concentric AND isometric 

 

Tendinopathy AND eccentric AND 

concentric 

 

Tendinopathy AND eccentric AND 

isometric 

 

 
14 

 
 

67 

 

 

39 

 

 

 
2  
 

 

5 

 

 

2  

 

 

 

2 

 

 

5 

 

 

2 

 

 

 

 
0 

 

 

0 

 

 

0 
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Tendinopathy AND eccentric AND heavy 

resistance training  
 

14 

 

2  

 

2 

 

0 

Cochrane  
Tendinopathy AND eccentric AND 

concentric AND isometric 

 

Tendinopathy AND eccentric AND 

concentric 

 

Tendinopathy AND eccentric AND 

isometric 

 

Tendinopathy AND eccentric AND heavy 

resistance training 

 
5 

 

 

20 

 

 

15 

 

 

5 

 

 

 

 

 

3  

 

 

6  

 

 

3  

 

 

2  

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

 

 
0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

SportDiscus  
Tendinopathy AND eccentric AND 

concentric AND isometric 

 

 

Tendinopathy AND eccentric AND 

concentric 

 

Tendinopathy AND eccentric AND 

isometric 

 

Tendinopathy AND eccentric AND heavy 

resistance training 

 

5 

 

 

 

36 

 

 

20 

 

 

7 

 

 

1  

 

 

 

3  

 

 

1  

 

 

2  

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

2 

 

 
0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

Totalt  514 73  56 9 

 

 

 

3.4 Analys  

För att skapa en uppfattning om de inkluderade artiklarnas vetenskapliga tillförlitlighet gjordes 

en kvalitetsgranskning utifrån Physiotherapy evidence database (PEDro-scale). PEDro utgör 

en valid bedömningsgrund för att utvärdera metodologisk kvalitet av kliniska studier, detta 

gäller främst Randomized controlled trials (RCT-studier). Poängsättningen utgår från 11 

kriterier och kan resultera i maximalt 10 poäng. Kriterierna som utvärderas är: slumpmässig 

fördelning (random allocation), dold fördelning (concealed allocation), likhet vid 

utgångsförutsättningarna (baseline comparability), deltagarblindning (blind subjects), 

terapeutblindning (blind therapists), utvärderingsblindning (blind assessors), minst 85% 
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retention av studiedeltagare för minst ett utfallsmått (adequate follow-up), avsikt att behandla 

(intention to treat analysis), jämförelse mellan grupper och poäng (Between- group 

comparisons) och variabilitets bedömning för minst ett utfallsmått (Point estmates and 

variability) (15, 16).   

 

Initialt granskades de inkluderade artiklarna enskilt av båda författarna var för sig och 

skattades enligt PEDro skalans poängsättning. Vid två av granskningarna stämde inte 

författarnas individuella PEDro granskningar överens med varandra och vid dessa båda fall 

valde författarna att utgå från PEDro:s officiella granskning (16). Den sammantagna enskilda 

graderingen diskuterades sedan mellan författarna och jämfördes med resultatet av tidigare 

granskningar från PEDro databas för att stärka trovärdigheten av bedömningen. Vid de fall där 

författarnas gemensamma gradering inte överensstämde med PEDro valdes den officiella 

poängsättningen (16). För att få en sammantagen överblick av de inkluderade artiklarnas 

metodologiska kvalitet sammanställdes de i en PEDro-tabell, se tabell 4.   

 

  

3.6 Etiska överväganden  

Endast artiklar som var etiskt prövade och godkända inkluderades. Författarna hade en helt 

opartisk inställning till analys och urval av data och inga parametrar som eventuellt skulle 

kunna avvika från hypotes eller grundinställning uteslöts. Samtliga artiklar som inkluderades i 

studien redovisas i resultatet. Etisk beaktning tas till att forskning på området ständigt är i 

utveckling och att de aktuella slutsatserna från arbetet snabbt kan komma att utdateras. Det 

etiska synsättet grundar sig på Helsingforsdeklarationen som utgör etiska riktlinjer för 

humanforskning där det framgår att forskaren ska vara väl insatt i forskningsområdet, risker 

ska vägas mot nytta och forskningen ska vara väl underbyggd (17). 
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4. Resultat  

 

Totalt inkluderades nio artiklar i den slutgiltiga sammanställningen (18-26). Ingen av 

artiklarna behandlade excentrisk träning jämfört med koncentrisk träning vid tendinopati.   

I samtliga artiklar var minst två av interventionerna excentrisk jämfört med koncentrisk 

träning vid tendinopati. Ingen av de inkluderade artiklarna behandlade isometrisk träning som 

en jämförande separat intervention. Olika senor behandlades i de inkluderade artiklarna:   

● Tre av de inkluderade artiklarna behandlade rotatorcuff tendinopati (19, 20, 22).  

● Två artiklar behandlade lateral epikondylit (18, 24). 

● Två behandlade patellar tendinopati (21, 26).   

● Två behandlade akillestendinopati (23, 25).     

 

Samtliga artiklar utvärderade både smärta och funktion utifrån olika mätinstrument. För 

utvärdering av smärta användes VAS (visual analogue) genomgående i alla studier (18-26). 

Utvärdering av funktion använde en större variation av mätinstrument som behandlade allt 

från smärtfri styrka till subjektivt upplevd vardagsfunktion. 

 

I sex av nio studier gjorde både den excentriska och den koncentriska interventionsgruppen 

förbättringar utifrån utfallsmåtten smärta och funktion. Det gick dock inte att påvisa någon 

statistisk signifikant skillnad mellan grupperna (18, 19, 22, 24-26). I en studie reducerade den 

excentriska träningsgruppen smärta och ökade styrka snabbare än den koncentriska gruppen 

(18). I en annan studie påvisades dock mindre smärta efter 12 veckor och även mindre smärta 

samt bättre funktion efter 6 månader hos koncentriska gruppen som utförde långsam 

kontrollerad styrketräning (26).  

 

I en studie varierade graden av förbättring avseende smärta och funktion inom både den 

excentriska och den koncentriska gruppen.  Det gick inte att påvisa någon statistiskt 

signifikant skillnad mellan grupperna (20). De sju studier som inte uppvisade någon statistiskt 

signifikant skillnad mellan excentrisk och koncentrisk interventionsgrupp hade sex poäng i 

medelvärde enligt PEDro, se tabell 4. 

 

I två av nio studier uppmätte den excentriska interventionsgruppen ett signifikant bättre 

resultat än den koncentriska gruppen avseende smärta och funktion (21, 23). De två studier där 
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den excentriska interventionsgruppen gjorde statistiskt signifikant bättre resultat avseende 

smärta och funktion i jämförelse med den koncentriska. Dessa två studier hade 4,5 poäng i 

medelvärde enligt PEDro, se tabell 4.   

 

Den sammantagna metodologiska kvaliteten på de inkluderade studierna varierade mellan 4-8 

av 10 poäng, med ett medelvärde på 5,67 enligt PEDro skalan (16). Översiktliga 

specifikationer och utfall av de inkluderade studierna presenteras i tabell 3. Därefter följer en 

sammanfattande överblick av poängsättningen enligt PEDro som presenteras i tabell 4.  
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4.1 Resultattabell  

Tabell 3. Sammanställning av de inkluderade artiklarna 

Studie, 

Design 

Deltagare  Intervention  Kontrollgrupp  Utfallsmått/ 

Utvärderings Variabler  

Resultat  PEDro 

Peterson M 

et al. 2014 

(18) RCT  

120 deltagare 

mellan 20-75 år 

med konstaterad 

lateral 

epikondylit och 

symtom i längre 

än 3 månader.   

 

 

 

 

 

n=60 

Deltagarna utförde 

excentrisk träning av 

den påverkade armen 3 

set, 15 repetitioner, 1 

gång dagligen med 

successivt ökad 

belastning varje vecka.  

 

 

 

 

 

n= 60  

Deltagarna utförde 

koncentrisk träning av den 

påverkade armen 3 set, 15 

repetitioner 1 gång 

dagligen med successivt 

ökad belastning varje 

vecka.  

Smärta Visual Analogue Scales 

(VAS)  

 

Muskelkraft 

Chatillon MSE 100 hand-held 

dynamometer 

 

Generell armfunktion och 

livskvalitet 

Disability of Arm, Shoulder, and 

Hand questionnaire (DASH)  

och Gothenburg Quality of Life 

instrument questionnaires. 

 

Båda grupperna uppvisade signifikant 

förbättring avseende smärta och styrka. Det 

var ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna rörande fysisk funktion och 

livskvalitet.  

Gruppen med excentrisk träning 

reducerade dock smärta och ökade 

muskelstyrka snabbare och mer effektivt.  

6/10 

Blume C et 

al. 2015 (19) 

RCT  

 

 

34 deltagare, 

minst 18 år 

gamla med 

axelsmärta och 

minst ett positivt 

impingement 

test,samt  

negativt 

rotatorcuffruptur-

test. 

n= 18  

Deltagarna utförde 

progressiv excentrisk 

rotatorcuff och skapula 

träning 2 ggr i veckan i 

8 veckor. Utöver den 

övervakade träningen 

utförde deltagarna ett 

dagligt hemprogram 

bestående av axel-

stretching och 

övningar för aktivt 

rörelseuttag. 

n= 16 

Deltagarna utförde 

övervakad koncentrisk 

progressiv rotatorcuff och 

skapula träning 2 ggr i 

veckan i 8 veckor. Utöver 

den övervakade träningen 

utförde deltagarna ett 

dagligt hemprogram 

bestående av axel-

stretching och övningar för 

aktivt rörelseuttag.  

Disability of arm, shoulder and 

hand (DASH) score 

 

Pain-free arm scapular plane 

elevation AROM, 

 

Pain-free shoulder abduction 

and external rotation (ER) 

strength  

Alla deltagare gjorde signifikanta framsteg 

utifrån utfallsmåtten. Det kunde dock inte 

påvisas någon effektskillnad mellan de 

båda träningsmetoderna. 

8/10 
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Bateman M 

& Adams N. 

2014 (20) 

11 deltagare, 6 

män och 5 

kvinnor med 

rotatorcuff 

tendinopati. 

n= 4 

Deltagarna utförde 

långsam excentrisk 

abduktion av den 

påverkade armen med 

motstånd av ett 

gummiband. 3 set, 15 

repetitioner dagligen 

under 8 veckor.  

 

n=3 

Deltagarna utförde 

koncentrisk abduktion med 

snabb excentrisk fas av den 

påverkade armen med 

motstånd av ett 

gummiband. 3 set, 15 

repetitioner dagligen under 

8 veckor.  

  

n= 3 Kontrollgrupp som 

inte utförde någon 

intervention   

Oxford shoulder score (OSS) 

 

Visual analogue scale (VAS) 

Varierande resultat i både den excentriska 

och den koncentriska gruppen utifrån 

utfallsmåtten smärta och funktion. 

Ingen statistisk signifikant skillnad mellan 

grupperna utifrån utfallsmåtten efter 

varken 4 eller 8 veckor. Två patienter som 

utförde excentrisk träning gjorde dock 

tillräckliga förbättringar för att avbryta sin 

planerade operation.  

4/10  

Jonsson P & 

Alfredsson 

H. 

2005 (21) 

15 deltagare (13 

män och två 

kvinnor), med 

patellar 

tendinopati.  

n=8 

Deltagarna utförde 

upphöjda excentriska 

enbensknäböj till 70 

graders djup med det 

påverkade benet.  

3 set, 15 repetitioner, 2 

ggr dagligen, 7 dagar i 

veckan under 12 

veckor.  

n= 7  

Deltagarna utförde 

upphöjda koncentriska 

enbensextensioner med 70 

graders djup som 

utgångsposition.  

15 repetitioner, 2 ggr 

dagligen, 7 dagar i veckan 

under 12 veckor. 

Visual analogue scale (VAS) 

 

Victorian Institute of Sport 

Assessment (VISA) score  

Vid 12 veckors uppföljningen hade 

gruppen med excentrisk träning signifikant 

lägre VAS score och högre VISA score 

jämfört med koncentriska gruppen.  

(Ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna i varaktighet av symtomen)  

4/10 

Dejaco et al.  

2017 (22) 

RCT   

36 deltagare med 

rotatorkuff 

tendinopati 

n= 20  

Deltagarna utförde två 

olika excentriska 

övningar, två ggr om 

dagen under 12 

veckor. Utöver träning 

genomförde deltagarna 

även stretching.  

n= 16  

Deltagarna utförde åtta 

olika koncentriska 

övningar, en gång om 

dagen under 12 veckor. 

Utöver träning genomförde 

deltagarna även stretching.  

Skulderfunkton Constant 

Murley – Score (CM-score)  

 

Visual analogue scale (VAS)  

 

Range of motion (ROM) 

 

Isometrisk styrka  

Efter 26 veckor uppvisade båda grupperna 

signifikant förbättring av både smärta och 

CM score.  

 

Det gick inte att påvisa någon skillnad 

mellan grupperna utifrån något av 

utfallsmåtten. 

7/10  
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Mafi N et al. 

2001 (23) 

44 deltagare, 24 

män och 20 

kvinnor med 

smärta i 

akillessenan 

n=22 

Deltagarna utförde 2 

olika excentriska 

övningar för 

vadmusklerna, 2 ggr 

dagligen, 7 ggr i 

veckan under 12 

veckor.  

n=22 

Deltagarna utförde  olika 

progredierande 

koncentriska övningar för 

vadmusklerna, 2 ggr 

dagligen, 7 ggr i veckan 

under 12 veckor.  

Visual analog scale (VAS)  

 

Patientnöjdhet (återgång till 

tidigare aktivitetsnivå) 

Patienterna som utförde det excentriska 

träningsupplägget uppvisade signifikant 

bättre resultat avseende smärta än 

patienterna som utförde det koncentriska 

träningsupplägget. 

 

82% av patienterna som utförde excentrisk 

träning var nöjda med behandlingen och 

kunde återgå till sin tidigare aktivitetsnivå 

(funktion), jämfört med 36% i den 

koncentriska gruppen.  

 

 

5/10 

Stasinopoulo

s D & I 

Stasinopoulo

s. 2016 (24) 

RCT 

34 deltagare med 

lateral 

epikondylit  
 
 

 

 

 

 
 

 

n=11 

Deltagarna utförde 

excentrisk träning 5 

ggr i veckan under 4 

veckor.  

 

 

 

 

Grupp 1  

n=12  

Deltagarna utförde 

excentrisk- koncentrisk 

träning 5 ggr i veckan 

under 4 veckor   

 

 

 

Grupp 2 

n=11   

Deltagarna utförde 

excentrisk- koncentrisk 

träning kombinerat med 

isometrisk kontraktion 5 

ggr i veckan under 4 

veckor  

 

Visual analog scale (VAS)  

 

Smärtfri greppstyrka 

Excentrisk-koncentrisk träning  kombinerat 

med isometrisk kontraktion gav bäst 

resultat avseende smärta och funktion.  

 

Det var ingen signifikant skillnad utifrån 

utfallsmåtten mellan grupperna som 

utförde excentrisk eller excentrisk-

koncentrisk träning.  

6/10 

Beyer R et 

al. 2015 (25) 

RCT 

58 deltagare med 

with kronisk 

akillestendinopati 

(>3 månader) 

n=30 

Deltagarna utförde 2 

olika unilaterala 

variationer av 

excentriska övningar 

n= 28  

Deltagarna utförde 3 olika 

bilaterala progredierande 

koncentriska övningar för 

vadmusklerna, 3 ggr i 

Victorian Institute of Sport 

Assessment Achilles (VISA- A) 

questionnaire  

 

Visual analog scale (VAS)  

Båda grupperna upplevde signifikanta 

förbättringar utifrån VISA-A och VAS.   

 

Båda grupperna uppvisade förbättrad 

senstruktur utifrån ultrasonografi.  

5/10  
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för vadmusklerna, 2 

ggr om dagen, 7 ggr i 

veckan under 12 

veckor.  

veckan under 12 veckor.   

Patientnöjdhet  

 

Ultrasonografi 

 

 

Kongsgaard 

M et al. 

2009 (26) 

RCT 

39 deltagare med 

patellar 

tendinopati  

n=12  

Deltagarna utförde 

upphöjda excentriska 

enbensknäböj 15 

repetitioner, 2 ggr om 

dagen under 12 veckor 

Grupp 1 

n=13  

Deltagarna utförde 

långsam kontrollerad 

koncentrisk träning 3 ggr i 

veckan under 12 veckor.  

 

Grupp 2 

n=12  

Deltagarna fick två 

kortisoninjektioner med 4 

veckors mellanrum  

Victorian Institute of Sport 

Assessment Patellar 

(VISA – P) questionnaire  

 

Visual analaog scale (VAS)   

 

 

Alla grupper gjorde förbättringar utifrån 

utfallsmåtten smärta och funktion efter 12 

veckor.  

Vid 6 månaders uppföljning upplevde 

träningsgrupperna fortfarande positiva 

effekter medan kortisongruppen hade 

återfått smärta och försämrad funktion. 

 

Gruppen som utförde långsam kontrollerad 

koncentrisk träning upplevde mindre 

smärta efter 12 veckor och skattade både 

mindre smärta och bättre funktion jämfört 

med den excentriska gruppen på lång sikt 

(6 mån).   

6/10  
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4.2 PEDro  

Tabell 4. Bedömning av metodologisk kvalité enligt PEDro  

Study   1 

Eligibiliti

y criteria  

 

2 Random 

allocation  

3 

Concealed 

allocation 

4 

Baseline 

comparab

ility 

5 

Blind 

subjects  

 

6 

Blind 

therapists 

7 

Blind 

assessors  

8 

Adequate 

follow-up 

9 

Intention 

to treat 

analysis 

10 

Between- 

group 

comparisons 

11 

Point estmates 

and variability 

Total 

 

Mean 

5,67 

Peterson M  etal. 2014 

(18) 

Yes  Yes No  Yes  No No No  Yes  Yes  Yes  Yes  6/10 

Blume C etal. 2015 (19) Yes Yes  Yes Yes No  No  Yes Yes Yes Yes Yes 8/10 

Bateman M & Adams N. 

2014 (20) 

Yes Yes Yes Yes No No No Yes No  No No 4/10 

Jonsson & 

Alfredsson.2005 (21) 

Yes  Yes  No Yes  No No No  No No  Yes Yes 4/10  

Dejaco et al. 2017 (22) Yes Yes Yes Yes No No  No  Yes Yes Yes Yes 7/10  

Mafi N et al. 2001 (23) Yes Yes Yes No No No No Yes No Yes Yes 5/10 

Stasinopoulos D et al. 

2016 (24) 

Yes Yes No Yes No No Yes Yes No  Yes Yes 6/10 

Beyer R et al. 2015 (25) Yes Yes No Yes No No No No Yes Yes Yes 5/10  

Kongsgaard M et al. 

2009 (26) 

No Yes No Yes No No Yes Yes No Yes Yes 6/10  
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

För att svara på syfte och frågeställningar och begränsa utbudet av relevanta artiklar sattes ett 

antal förutbestämda inklusions- och exklusionskriterier upp. Initialt var målsättningen att 

endast inkludera RCT studier och studier som inte använde sig av någon annan intervention 

än att direkt jämföra olika kontraktionstyper. Dessa kriterier visade sig dock begränsa antalet 

relevanta studier för mycket och togs bort till förmån för ett bredare utbud. Att genomgående 

enbart använda sig av RCT studier hade varit en styrka och gett ett starkare bevisvärde för 

denna litteraturöversikt. Det senaste 70 åren har RCT varit den mest lämpliga metoden att 

genomföra och utvärdera effekterna för valda interventioner. Väl genomförda RCT studier 

minskar risken för personlig bias vilket bidrar med mer tillförlitliga forskningsresultat (27). 

 

Artikelsökningen utfördes i sex olika databaser inriktade mot rehabilitering, fysioterapi och 

medicin. Det visade sig att samtliga relevanta sökresultat i databaserna utöver Pubmed var 

dubbletter. Detta kan bero på att Pubmed är den mest specifika databasen baserat på syftet 

med denna litteraturöversikt och att det finns ett begränsat antal studier på ämnet som är väl 

samlat. Det är möjligt att fler och annorlunda söktermer hade kunnat resultera i fler relevanta 

studier. Samtidigt upplever författarna att sökningarna har resulterat i önskvärda artiklar. Efter 

att ha sökt i sex olika databaser kunde nio artiklar inkluderas som samtliga hittades i Pubmed. 

Eftersom att bara dubbletter hittades i övriga databaser tyder detta på att ämnet är uttömt 

vilket stärks av att de inkluderade artiklarnas referenslistor också granskade utan resultat.   

 

PEDro skalan användes för att granska och få en uppfattning om de inkluderade studiernas 

metodologiska kvalitet. Samtliga inkluderade artiklar fanns redan poängsatta i PEDros 

databas vilket stärker tillförlitligheten av poängsättningen. Sex av nio artiklar visade sig 

stämma överens mellan författare och officiell PEDro skattning. I de fall poängsättningen inte 

överensstämde beslutade författarna att gå efter PEDros skattning. En annars stor felkälla 

hade varit författarnas oerfarenhet och eventuella feltolkningar. 
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Poängsättningen gav författarna en uppfattning om reliabiliteten av resultatet i de inkluderade 

artiklarna och underlättade en objektiv jämförelse mellan de olika studierna. För att på ett 

enkelt sätt kunna jämföra studiernas metodologiska kvalitet mot varandra sammanställdes de 

inkluderade studiernas PEDro poäng i tabell 3. Samtidigt finns det nackdelar med PEDro för 

fysioterapeutiska studier då det exempelvis är svårt att blinda behandlaren och deltagarna. 

Därför var det ingen av de inkluderade studierna som fick poäng på  kriterierna “blind 

subjects” eller “blind therapists”, vilket skapar en naturligt lägre poäng som lätt kan 

misstolkas.   

 

 

5.2 Resultatdiskussion  

Olika former av styrketräning är den evidensbaserat starkaste interventionen vid tendinopati 

men det saknas ett konsensus kring vilket specifikt upplägg som skulle vara mest effektivt (1). 

Syftet med denna litteraturöversikt var att jämföra effekten av olika träningsupplägg avseende 

smärta och funktion vid tendinopati.  

 

Resultatet av denna litteratursammanställning indikerar att excentrisk träning inte är mer 

effektivt än koncentrisk eller isometrisk träning vid tendinopati. Gällande excentrisk träning 

jämfört med isometrisk träning saknas det vetenskapliga underlag för att dra några slutsatser. 

En majoritet av interventionsgrupperna i de inkluderade studierna gjorde förbättringar 

avseende både smärta och funktion. I de flesta fall gick det dock inte att utröna någon 

signifikant skillnad utifrån vilket typ av träningsupplägg som grupperna utförde.  

 

Vid jämförelse av responsen på olika träningsupplägg är det dock viktigt att ta i beaktning att 

det finns många olika individuella faktorer som kan spegla utfallet av resultatet. Faktorer som 

ålder, kön, vikt, biomekaniska förutsättningar, tidigare träningsbakgrund etc. är precis som 

vid vilken annan träning som helst variabler som kan påverka vilken effekt som uppnås av 

belastningen (5, 28). I de inkluderade artiklarna förekom överlag stora variationer avseende 

tidigare nämnda faktorer vilket inte kan uteslutas påverka utfallet av resultaten.  

 

Denna sammanställning har till skillnad från några av de tidigare översikterna inte gjort någon 

avgränsning gällande vilken typ av tendinopati (sena) som inkluderas. Detta kan vara en 
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potentiell svaghet och gör möjligen generaliserbarheten av resultatet något svårare. Samtidigt 

verkar det i dagsläget inte finnas något standardiserat träningsupplägg utifrån typ av 

tendinopati och en muskelsena har samma funktion oavsett vilken muskel som infäster (5, 6).  

 

Majoriteten av befintlig forskning har tittat på de potentiella effekterna av excentrisk träning 

vid tendinopati. En av huvudprinciperna kring varför isolerad excentrisk träning skulle vara 

effektivare än koncentrisk träning är att den mekaniska belastningen är högre vilket leder till 

ett större stimuli och i förlängningen en starkare och mer motståndskraftig sena (6, 29).  

Motsägande forskning har dock påvisat att den maximala påfrestningen på senan vid 

excentrisk belastning är av samma magnitud som vid koncentrisk belastning (29). Samtidigt 

är det möjligt att hantera mer vikt excentriskt än koncentriskt (30). Detta gör enligt författarna 

jämförelsen mellan isolerad excentrisk och koncentrisk träning komplex. En intressant aspekt 

att utvärdera vore om den högre belastning som går att erhålla excentriskt kan bidra till bättre 

effekt. Samtidigt är det även relevant att jämföra de olika kontraktionerna mot varandra vid 

samma belastning för att utvärdera om kontraktionstypen i sig resulterar i olika utfall. Ingen 

av de inkluderade studierna i denna sammanställning utnyttjade möjligheten till att kunna 

hantera mer vikt excentriskt vilket gör att det blir en ärligare jämförelse utifrån enbart 

kontraktionstyp.  

 

De flesta inkluderade studier använde sig av samma typ av excentriskt upplägg medan det 

koncentriska var mer varierande. Bakgrunden till det excentriska upplägget verkar vara ett 

antal studier publicerade i början av 2000 talet som visar positiva resultat av isolerad 

excentrisk träning utförd två gånger om dagen tre set x 15 repetitioner (31). Likheten av 

excentriskt upplägg gör jämförelsen och generaliserbarheten lättare, men skapar samtidigt en 

kunskapsbrist i vad andra typer av upplägg skulle kunna resultera i. En huvudteori för 

uppbyggnad och reparation av muskler och senor är att vävnaden måste ha tid att återhämta 

sig efter belastning (5). Excentrisk träning anses vara en tyngre belastningsform (5, 30) men 

används trots detta i nästan alla inkluderade studier med lika hög eller högre frekvens än den 

koncentriska, vilket enligt författarna är lite motsägelsefullt.  

 

En intressant iakttagelse är att den enda inkluderade studie som visade bättre resultat för det 

koncentriska träningsupplägget i jämförelse med det isolerat excentriska var en studie som 

utförde progredierande tung styrketräning på gym med vikter utmätt utifrån en repetition av 

max (26). Den excentriska gruppen belastade senan två gånger per dag under 12 veckor 
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medan gruppen som utförde den progredierande tunga styrketräningen endast tränade tre pass 

per vecka men med en betydligt högre belastning för varje specifikt träningspass. Detta 

innebär att gruppen med den progredierande tunga styrketräningen fick en längre 

återhämtningsperiod mellan passen vilket potentiellt möjliggjorde en gynnsammare 

uppbyggnad av senan. 

 

Författarna blev under arbetets gång medvetna om att mycket av den senaste trenden kring 

tendinopati har kommit att handla om vikten av belastningsanpassning och individuella krav 

och förutsättningar snarare än vilket typ av träningsupplägg/kontraktion som skulle vara mest 

effektivt (5, 6, 32).  Detta kan förankras i teorin kring att tendinopati är ett kontinuum och att 

senan befinner sig i olika patologiska faser. Enligt teorin kan en för stor belastning i de 

initiala stadiet riskera att förvärra symtom och fysiologisk degeneration (5). Utifrån detta 

perspektiv vore det enligt författarna än mer relevant med ett bredare forskningsperspektiv på 

olika träningsupplägg.  

 

Dessvärre visade det sig att det i dagsläget inte finns någon studie som har jämfört excentrisk 

träning med isometrisk träning vilket skapar en kunskapsbrist i just ett jämförande hänseende. 

Däremot anser författarna att den befintliga forskning som finns i kombination med 

förankringen i teorin kring att tendinopati är ett kontinuum och att behandling med fördel bör 

individbaseras utgör potential för isometrisk kontraktion som en användbar 

interventionsstrategi vid rehabilitering av tendinopati.  

 

Isometrisk träning har främst visat sig ha en analgetisk effekt och har visat sig vara effektivt 

för idrottare att använda sig av under säsong för att minska akut smärta och kunna genomföra 

träning eller matcher (33). Inom generell rehabilitering torde det även vara ett bra alternativ 

när smärta initialt begränsar förmågan till att kunna utföra excentrisk-koncentrisk kontraktion.  

En effektivare smärthantering kommer troligen också att underlätta patientens benägenhet till 

att fullfölja ordinerad rehabilitering. Om patientens tilltro till sin egen förmåga stärks skapas 

förutsättningar för att patienten ska kunna ta till sig sitt nya beteende och därmed kunna utföra 

rehabiliteringen under en längre tid (34).  

 

Två studier i denna sammanställning visade bättre utfall för excentrisk träning jämfört med 

koncentrisk. Båda studierna använde likadana träningsupplägg för både den excentriska och 

den koncentriska gruppen vilket underlättar jämförbarheten mellan de olika 
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kontraktionstyperna (21-23). De positiva resultaten var dessutom påtagligt bättre för den 

excentriska gruppen vilket gör att excentrisk träning inte helt bör förkastas och troligen kan ha 

god effekt under rätt omständigheter. En svaghet för dessa studier är dock den metodologiska 

kvalitén som var bland de lägsta av våra inkluderade studier och resulterade i 4/10 respektive 

5/10 PEDro poäng. En av studierna drabbades dessutom av en stor andel avhopp vilket gjorde 

att det slutliga resultatunderlaget blev ganska tunt (21).  

 

 

6. Klinisk implikation  

 

Målsättningen med genomförandet av denna litteratursammanställning var att få en fördjupad 

förståelse kring de bakomliggande fysiologiska skademekanismerna vid tendinopati samt att 

utveckla kunskap som kan bidra till att underlätta och effektivisera hanteringen av patienter i 

det kliniska arbetet. Det finns gott om forskning som stödjer styrketräning som en effektiv 

intervention vid tendinopati och excentrisk träning har historiskt varit högt ansett. Det 

framkom dock tidigt att det vetenskapliga underlaget för att rekommendera en typ av 

kontraktionsform över någon annan var begränsat.  

 

Patienter med senpatologi är vanligt i det kliniska arbetet för fysioterapeuter. Behandlingen är 

i nästan alla fall konservativ och består till stor del av fysisk belastning. Resultatet och det 

nuvarande kunskapsläget som har belysts i denna litteraturöversikt indikerar att styrketräning 

är en effektiv intervention vid tendinopati men att valet av kontraktionstyp troligen är av 

mindre relevans. Utifrån nuvarande forskningstrender tillsammans med resultatet av denna 

litteraturöversikt drar författarna slutsatsen att träningsupplägget istället bör utformas efter 

patientens specifika förutsättningar och krav samt ge utrymme för individuellt anpassad 

kontraktion, belastning och progression.  
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7. Konklusion 

 

Konklusionen av denna litteraturöversikt är att excentrisk träning inte har tillräckligt med 

vetenskapligt underlag för att kunna anses vara mer effektivt i jämförelse med koncentrisk vid 

behandling av tendinopati. Utifrån denna litteraturöversikt går det inte att dra några slutsatser 

kring excentrisk träning i jämförelse med isometrisk träning då det i dagsläget verkar saknas 

vetenskapligt jämförande underlag. Det nuvarande kunskapsläget som har belysts i denna 

litteraturöversikt indikerar att styrketräning är en effektiv intervention vid tendinopati men att 

valet av kontraktionstyp troligen är av mindre relevans. Forskningsunderlag som jämför olika 

kontraktionstyper med varandra är dock svagt och fler studier behövs för att kunna utvärdera 

eventuella effektskillnader mellan olika träningsupplägg. 
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Bilaga 1.  
 

 

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: 
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All criteria Points are only awarded when a criterion is clearly satisfied. If on a literal reading of the trial 

report it is possible that a criterion was not satisfied, a point should not be awarded for that criterion.  

Criterion 1 This criterion is satisfied if the report describes the source of subjects and a list of criteria used to 

determine who was eligible to participate in the study. 

Criterion 2 A study is considered to have used random allocation if the report states that allocation was random. 

The precise method of randomisation need not be specified. Procedures such as coin-tossing and 

dice-rolling should be considered random. Quasi-randomisation allocation procedures such as 

allocation by hospital record number or birth date, or alternation, do not satisfy this criterion. 

Criterion 3 Concealed allocation means that the person who determined if a subject was eligible for inclusion 

in the trial was unaware, when this decision was made, of which group the subject would be 

allocated to. A point is awarded for this criteria, even if it is not stated that allocation was concealed, 

when the report states that allocation was by sealed opaque envelopes or that allocation involved 

contacting the holder of the allocation schedule who was “off-site”. 

Criterion 4 At a minimum, in studies of therapeutic interventions, the report must describe at least one measure 

of the severity of the condition being treated and at least one (different) key outcome measure at 

baseline. The rater must be satisfied that the groups’ outcomes would not be expected to differ, on 

the basis of baseline differences in prognostic variables alone, by a clinically significant amount. 

This criterion is satisfied even if only baseline data of study completers are presented. 

Criteria 4, 7-11 Key outcomes are those outcomes which provide the primary measure of the effectiveness (or lack 

of effectiveness) of the therapy. In most studies, more than one variable is used as an outcome 

measure. 

Criterion 5-7 Blinding means the person in question (subject, therapist or assessor) did not know which group the 

subject had been allocated to. In addition, subjects and therapists are only considered to be “blind” 

if it could be expected that they would have been unable to distinguish between the treatments 

applied to different groups. In trials in which key outcomes are self-reported (eg, visual analogue 

scale, pain diary), the assessor is considered to be blind if the subject was blind.  

Criterion 8 This criterion is only satisfied if the report explicitly states both the number of subjects initially 

allocated to groups and the number of subjects from whom key outcome measures were obtained. 

In trials in which outcomes are measured at several points in time, a key outcome must have been 

measured in more than 85% of subjects at one of those points in time. 

Criterion 9 An intention to treat analysis means that, where subjects did not receive treatment (or the control 

condition) as allocated, and where measures of outcomes were available, the analysis was performed 

as if subjects received the treatment (or control condition) they were allocated to. This criterion is 

satisfied, even if there is no mention of analysis by intention to treat, if the report explicitly states 

that all subjects received treatment or control conditions as allocated. 

Criterion 10 A between-group statistical comparison involves statistical comparison of one group with another. 

Depending on the design of the study, this may involve comparison of two or more treatments, or 

comparison of treatment with a control condition. The analysis may be a simple comparison of 

outcomes measured after the treatment was administered, or a comparison of the change in one 

group with the change in another (when a factorial analysis of variance has been used to analyse the 

data, the latter is often reported as a group  time interaction). The comparison may be in the form 

hypothesis testing (which provides a “p” value, describing the probability that the groups differed 

only by chance) or in the form of an estimate (for example, the mean or median difference, or a 

difference in proportions, or number needed to treat, or a relative risk or hazard ratio) and its 

confidence interval. 

Criterion 11 A point measure is a measure of the size of the treatment effect. The treatment effect may be   described 

as a difference in group outcomes, or as the outcome in (each of) all groups. Measures of variability 

include standard deviations, standard errors, confidence intervals, interquartile ranges (or other 

quantile ranges), and ranges. Point measures and/or measures of variability may be provided 

graphically (for example, SDs may be given as error bars in a Figure) as long as it is clear what is 

being graphed (for example, as long as it is clear whether error bars represent SDs or SEs). Where 

outcomes are categorical, this criterion is considered to have been met if the number of subjects in 

each category is given for each group.  
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