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Abstract 

Aim: The aim of this study was to evaluate changes over time during eccentric quadriceps 

training with a previously unstudied exercise dosage in combination with hip and core 

exercises for a period of 12 weeks in patients with patellar tendinopathy. The outcome 

measures were: pain, self-evaluated symptoms, functions and ability to participate in sport, 

functional jumptest and patellar tendon tissue changes. 

Method: This was an uncontrolled pilot study. Twelve patients diagnosed with patellar 

tendinopathy using clinical testing and ultrasound imaging participated in the study 

voluntarily (2 female and 10 men, mean age 29.2 years, duration of symptoms > 3 months). 

To evaluate the intervention a visual analogue scale (VAS) was used to measure pain at rest 

and during activity. The Victorian Institute of Sport Assessment score (VISA-P) was used to 

evaluate self-assessed symptoms, function and ability to participate in sport. One-leg hop test 

for distance (OLH) was used as a functional test. Changes in the patellar tendon were 

examined using ultrasound imaging and colour doppler. Measurements took place at baseline 

and at 12 weeks. The exercise program contained eccentric quadriceps training (drop-squat on 

one leg) standing on a decline board, quadriceps stretching in combination with hip and core 

exercises performed 3 times per week for twelve weeks. P-value was set at < 0.05 and a 

tendency was included between 0.05 < p < 0.1   

Results: At 12 weeks a significant reduction of pain was observed at rest (from 64 to 11.5) 

and during activity (from 80 to 21) as well as improved VISA-P scores (from 44 to 71.5). A 

significant improvement was observed on the functional hop test (from 103 to 132 cm). No 

significant changes in the patellar tendon were observed with ultrasound imaging. Although 

there was a tendency towards structural improvement of the patellar tendon (p=.083) after 12 

weeks of intervention.  

Conclusion: After twelve weeks of intervention a significant improvement was observed with 

respect to pain and function. It would be of interest to examine long-term changes of this 

combined training program. These results may be used as a foundation for a future 

randomised controlled intervention study. 
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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att utvärdera förändringar över tid vid 

excentrisk träning av quadriceps i en ny dosering i kombination med träning av höft- och 

bålmuskulatur under 12 veckor vid patellar tendinopti med avseende på a) smärta, b) 

skattning av symtom, funktion och förmåga att delta i idrott, c) funktionellt hopptest samt c) 

vävnadsförändringar i patellarsenan. 

Metod: Studien var en pilotstudie utan kontrollgrupp. Tolv personer som kliniskt 

diagnostiserats med patellar tendinopati samt hade ultraljudsverifierad tendinos i 

patellarsenan deltog frivilligt i studien (2 kvinnor och 10 män; medelålder 29,2 år, 

besvärsduration > tre månader). För att utvärdera träningsinterventionen användes visuell 

analog skala (VAS) för smärta i vila och under aktivitet, frågeformuläret Victorian Institute of 

Sport Assessment score (VISA-P) för skattning av symtom, funktion och förmåga att delta i 

idrott, funktionellt hopptest, one-leg hop for distance (OLH). Undersökning av patellarsenan 

gjordes med ultraljud och färgdoppler. Utvärdering genomfördes före och efter tolv veckors 

träningsintervention. Träningsprogrammet innehöll excentrisk träning av quadriceps 

(bromsande knäböjning på ett ben) stående på en kil inklusive stretch av quadriceps i 

kombination med träning av höft- och bålmuskulaturen som utfördes tre gånger i veckan 

under 12 veckor. Signifikansnivå p < 0.05 användes i studien och en tendens inkluderades 

mellan 0.05 < p < 0.1 

Resultat: Efter träningsperioden sågs en signifikant minskning av smärta i vila (VAS från 64 

till 11,5) och under aktivitet (från 80 till 21 på VAS skalan) samt en ökad funktion och 

förmåga att delta i idrott sågs på VISA-P (från 44 till 71,5). En signifikant förbättrings sågs 

också på funktionellt hopptest på ett ben med en ökad hopplängd (från 103 till 132 cm) efter 

träningsinterventionen. Ingen signifikant skillnad kunde ses gällande vävnadsförändringar i 

patellarsenan. Det fanns däremot en tendens (p=.083) till förbättring av senstrukturen i 

patellarsenan efter träningsinterventionen. 

Slutsats: Efter tolv veckors intervention sågs en signifikant förbättring med avseende på 

smärta och funktion vid patellar tendinopati. Dessa resultat bör följas upp för att utvärdera 

långsiktiga förändringar av träningsinterventionen. Resultaten från denna pilotstudie kan ligga 

till grund för en kommande randomiserad kontrollerad interventionsstudie.   
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1 Bakgrund 

1.1 Inledning 

Patellar tendinopati (PT), så kallat hopparknä eller jumpers knee, är en överbelastningsskada 

med smygande debut som drabbar många motionärer och elitidrottare. Personer med milda till 

måttliga symtom fortsätter oftast att träna och tävla trots smärta tills tillståndet blir kroniskt. 

Det mest framträdande symtomet hos den drabbade är smärta i senan nedanför knäskålen 

(patellarsenan, PS). Prevalensen är högst inom idrotter där många hopp och snabba 

riktningsförändringar förekommer, exempelvis volleyboll, fotboll och basket. Skadan leder 

oftast till att den aktiva tvingas minska och ibland helt sluta med sitt idrottande. När man väl 

fått symtomen kan smärtan under knäskålen göra sig påmind även i det dagliga livet, som till 

exempel att gå i trappa, sätta sig och resa sig samt vid en längre tids stillasittande. Den 

bakomliggande orsaken till PT är inte helt kartlagd men det finns en uppfattning om att 

överbelastning orsakad av repetitiv kraft mot PS är en triggande faktor. Det finns i dag ingen 

konsensus gällande den optimala behandlingen för PT. Den vanligaste konservativa 

behandlingsformen som används idag är isolerad excentrisk träning av quadriceps-muskeln 

(QM), den så kallade Umeåmodellen. Personen står på en kil med 25° lutning och utför en 

långsam, bromsande knäböjning på ett ben, 15 repetitioner x 3 set, två gånger per dag i 12 

veckor. Tyvärr blir långt ifrån alla botade med denna behandlingsmetod. Intresset för bål och 

höftstabiliserande träning har ökat i samband med idrottsrelaterade skador runt knäleden. Vi 

har därför i denna studie testat ett nytt träningsprogram innehållande bål- och 

höftstabiliserande övningar som ett tillägg till excentrisk träning av QM på en kil i en ny 

dosering som behandling för PT. 

 

1.2 Senan 

Senor består huvudsakligen av kollagen typ 1. Kollagenfibrerna ligger i parallella buntar i 

kraftriktningen och omges av ett endotenon som innehåller blodkärl, nerver och lymfkärl. 

Runt senan finns också ett epitenon – en tunn bindvävshinna som också innehåller kärl- och 

nerver, och slutligen ett paratenon (Figur 1). Senans huvudsakliga uppgift är att sammanbinda 

muskler och ben i kroppen och kan därigenom förmedla kraften som produceras i muskeln till 

benet vilket möjliggör rörelse, och även stabilitet i leden. Senan är således en dynamisk 

vävnad som reagerar vid belastning och träning. Förutom att binda ihop muskler och ben 



6 

 

medverkar senan till att kroppen spar energi och förbättrar kraften vid till exempel löpning 

och hopp. Kroppen använder senor vid den så kallade stretch-shortening-cyklen som börjar 

med att sena och muskel sträcks ut under den excentriska fasen av en rörelse och lagrar energi 

i muskel och sena som sedan ger extra kraft vid återfjädringen under den koncentriska fasen 

som till exempel vid ett hopp (Komi 2000). 

 

En frisk sena är glimrande pärlemor-vit till färgen och fibro-elastisk i strukturen samt 

motståndskraftig för mekanisk belastning (Kannus 2000). I en normal sena finns inget synbart 

blodflöde då man undersöker med ultraljud (UL) och färgdoppler (FD) (Öhberg, Lorentzon & 

Alfredson 2001). Senor har bra kapacitet att motverka dragande och stretchande krafter men 

är inte lika bra på att motverka skjuvande och komprimerande krafter. Senor är mycket starka 

och klarar tunga belastningar. En sena med en area på 1cm2 kan motstå en vikt på 500-1000 

kg (Jósa et al. 1997). För att en sena ska hålla ihop och fungera optimalt är det viktigt att 

sencellerna fungerar väl och producerar så bra kollagen som möjligt. Senan blir starkare av 

träning och svagare av vila och inaktivitet precis som muskler, men förändringarna tar 

betydligt längre tid i senan. Vid immobilisering av senan kan atrofi av senvävnaden orsakas 

(Peers et al 2005). 

 

Senor kan skadas på olika sätt, genom akuta skador eller överbelastningsskador. Vid läkning 

av senskada kan man dela in processen i tre olika faser. 

 

1. Akut inflammatorisk fas – startar direkt då skadan uppstår och pågår upp till cirka 7 

dagar. Det är bland annat under denna fas som kroppen städar bort skadad vävnad. 

2. Reparationsfasen – påbörjas cirka två dagar efter skadan och fortsätter i 6 veckor. 

Under denna tid gör kroppen en provisorisk lagning med mindre stark vävnad. 

3. Remodulleringsfasen – påbörjas cirka tre veckor efter skadan och fortsätter upp till 12 

månader. Det är under denna fas som det sker en förbättring av reparationen så styrkan 

och spänsten i senan långsamt optimeras (Józa & Kannus 1997, Sharma, P & Maffulli, 

N 2005). 
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Figur 1. Schematisk bild av senans uppbyggnad (Bahr & Mælum 2004) 

 

 

1.3 Patellarsenan 

PS är en förlängning av QM där patella ligger inbäddat som ett sesamben (Moore et al 1999). 

QM består av m. rectus femoris, m. vastus medialis, m. vastus lateralis och m. vastus 

intermedius och är en stark knäextensor i knäleden samt fungerar också som flexor i höftleden 

(Figur 2). M. rectus femoris utgår från spina iliaca inferior och fäster på tuberositas tibiae och 

sträcker över både höft- och knäled. Det har visat sig att fibrer från m. rectus femoris är de 

enda senfibrerna från QM som faktiskt löper över främre ytan av patella för att sedan forma 

PS (Reider et al. 1981). PS är en platt sena och den normala vidden är cirka 30 millimeter i 

frontalplanet samt 4-5 millimeter tjock i sagitalplanet. Medellängden som har rapporterats är 

46 millimeter (Peers et al. 2005). QM innerveras av nervus femoralis som är den största 

nerven som löper från lumbosacralplexuset. Nerven utgår från de dorsala divisionerna av 

lumbalnerv två, tre och fyra av ländryggssträngen. Nerven går igenom ländplexus för att ge 

motoriska signaler till lårets sträckmuskler. 

 



8 

 

 
 

Figur 2. Schematisk bild av QM och PS. Bilden är hämtad från Gray´s Anatomi for Students 

 

1.4 Tendinopati och tendinos 

Senor är den vävnadstyp i kroppen som oftast drabbas av belastningsskador. Det finns en rad 

olika begrepp för att beskriva detta. Tendinit (symtomatisk degeneration av senan med 

otillräcklig blodtillförsel och inflammatorisk reparation) och, paratendinit (inflammation av 

enbart paratenon) och tendinos (intratendinös degeneration). I denna uppsats kommer 

tendinos att undersökas och därför kommer denna vävnadsförändring att beskrivas mer 

ingående.  Histologiska fynd vid tendinos är icke-inflammatorisk intradendinös degeneration 

med förändrad fiberorganisation, minskat antal celler, gradvis kärlinväxt, gradvis nekros 

och/eller kalcifiering. (Bahr & Maehlum 2004, s 16.)                                                                                                                    

 

Tendinopati är en klinisk diagnos och en generell term för en svullen kroniskt smärtande sena 

med nedsatt funktion. Diagnosen fastställs genom anamnes och en klinisk undersökning. 

Begreppet tendinos används då man undersökt hur vävnaden ser ut med hjälp av UL och FD 



9 

 

och funnit kärlförändringar i senan, med ökat antal blodkärl och att kollagenet i senan inte har 

normal struktur. (Peers et al 2005) I den nya terminologin lägger man stor vikt vid att 

senskadan ska sammankopplas med histologiska fynd. 

 

Kronisk smärtande tendinotisk sena anses vara av degenerativ karaktär med en misslyckad 

läkningsprocess i grunden. I Umeå har en forskargrupp undersökt kroniskt smärtande senor 

och mikroskopiskt har man funnit en oorganiserad vävnadsinväxt av celler, kärl och nerver. 

Författarna tror att smärtan kan vara relaterad till nervinväxt och signalsubstanser samt ett 

ökat blodflöde utanför och inuti senan (Öhberg et al. 2001). I en nyligen publicerad 

avhandling i ämnet tendinopati definieras ett hopparknä som en kronisk smärtande, 

funktionsnedsättande tendinotisk proximal PT (Willberg 2013).  

Smärtan vid PT verkar vara oberoende av underliggande senpatologi och vad som orsakar den 

kan man inte säkert svara på i dag. Det finns studier som har visat att smärta kan finnas hos 

senor som ser normala ut (Malliaras & Cook 2006). Det har även visats att senor med 

onormal senstruktur inte behöver vara symtomatiska med nedsatt funktion (Cook et al 1998).  

Drew med flera har i en review-artikel undersökt om det fanns synliga strukturella 

förändringar i senan som kan förklara en minskning av smärtan och en förbättring av funktion 

efter excentrisk träningsintervention och de kom fram till att så var inte fallet. Studien visade 

att det fanns stark evidens för att en minskning av smärtan inte korrelerade med minskning av 

senans diameter eller minskning av antalet blodkärl. När det gällde minskning av smärta och 

minskning av strukturella förändringar i senan fanns motsägelsefull evidens gällande 

korrelation. Det fanns inte heller något samband mellan förbättrad funktion och förändringar i 

senan. (Drew et al 2014)  

 

I en review-artikel från 2014 har författarna sammanställt den forskning som finns gällande 

smärta och tenidinopati och konkluderar att man bör titta på fler faktorer förutom själva 

senan, till exempel det centrala nervsystemet (Rio et al 2014). Det har också visats i en studie 

att idrottare med kronisk PT hade generellt en lägre mekanisk smärttröskel och en ökad 

känslighet för vibration jämfört med en kontrollgrupp (van Vilgren et al 2013). 

 

Patoetiologin bakom tendinopati är okänd och det finns flera modeller som har försökt 

beskriva detta (Malliaras et al 2006, Feretti, A 1986, Peers & Lysens 2005). 
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I en studie har man följt basketspelare och undersökt deras PS med UL en gång i månaden 

under en säsong och funnit att senan förändrade sitt utseende från normal sena till degenerativ 

tendinopati fram och tillbaka under pågående säsong (Malliaras et al 2006). Detta beskrivs i 

en kontinuum-modell av tendinopati som har den mest uppenbara kliniska korrelationen 

enligt författarna (Cook & Purdam 2009). Modellen placerar senpatologi i tre olika stadier 

som är föränderliga (Figur 3).   

 

 
Figur 3. Kontinuum modell av tendinopati (Cook & Purdam 2009). 

 

Reactive tendinopathy beskrivs som en respons och kortsiktig adaption av överbelastning 

vilket resulterar i en tjockare sena med en ökad tålighet för belastning. Man menar att senan 

har en potential att återgå till normal sena om belastningen sänks tillräckligt mycket, eller att 

tillräckligt lång tid tillåts passera mellan belastningstillfällena. Tendon dysrepair beskriver ett 

försök till senläkning som misslyckas. Vid det sista stadiet, degenerative tendinopathy syns 

områden med döda celler, kärlinväxt och kraftiga strukturella förändringar i senan. (Cook & 

Purdam 2009) 
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1.5 Riskfaktorer och prevalens vid PT 

PT anses vara en överbelastningsskada med en smygande debut av smärta. Aktiva 

sportutövare fortsätter ofta med sitt idrottande och tävlande trots smärtande PS. Det är svårt 

att fastställa prevalensen hos de idrottsaktiva eftersom överbelastningsskador som PT inte blir 

dokumenterade. Detta beroende på att skador inom idrotten ofta är definierade som frånvaro 

från träning och tävling (Clarsen B, Myklebust G & Bahr R 2013). Studier som speciellt har 

inriktat sig på PT har funnit att prevalensen är högst inom idrotter där många hopp och snabba 

riktningsförändringar förekommer, exempelvis volleyboll, fotboll och basket (Larsson M, 

Käll & Nilsson-Hellander 2012). Den högsta prevalensen som rapporterats är 45 % och gäller 

manliga volleybollspelare på elitnivå (Ferretti et al 1984, Gisslén et al 2005, Lian, 

Engebretsen & Bahr 2005). Man har i en studie gjort en långtidsuppföljning på manliga 

elitidrottare med PT och funnit att symtomen fortfarande kan göra sig påminda 15 år senare 

vid belastning av knäleden oavsett behandling (Kettunen et al 2002). 

 

Evidens avseende riskfaktorer kopplat till PT i litteraturen är sparsamma. I en review-artikel 

från 2011 rapporterades ingen stark eller moderat evidens för de undersökta riskfaktorerna 

kopplat till PT. Nio riskfaktorer uppvisade viss evidens såsom vikt, BMI, midjemått, 

benlängdsskillnad, höjd på fotvalvet, quadriceps- och hamstrings flexibilitet, quadriceps-

styrka och vertikal hoppförmåga. (van der Worp et al 2011) I ovan nämnda review-artikel 

inkluderades inte studier som hade UL-verifierad senpatologi som ett utvärderingsmått utan 

endast de med kliniskt diagnostiserad PT. I en annan studie där man undersökte 15 till 18-

åriga volleybollspelare på elitnivå, såg man att kön, träningsvolym samt matchvolym var 

riskfaktorer kopplat till klinisk diagnostiserad PT. Pojkar hade tre till fyra gånger så hög risk 

att utveckla PT jämfört med flickor. (Visnes & Bahr 2011, Cook et al 2000) 

 

Flera studier har också undersökt inre och yttre riskfaktorer för både senpatologi och PT. Ur 

ett kliniskt perspektiv så är en ökning av träningsmängden den största yttre riskfaktorn 

kopplat till PT. God hoppförmåga, ökat midjemått, minskad knäböjning vid landning av hopp, 

hamstrings-flexibilitet samt minskad dorsalflexion av fotleden var inre riskfaktorer kopplat till 

senpatologi. (Malliaras, Cook & Kent 2007; Cook et al 2004; Edwards et al 2010)  
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1.6 Diagnostisering vid PT 

De kliniska symtomen av PT är kronisk smärta lokaliserad till proximala delen av PS. 

Smärtan ökar under aktivitet och i svåra fall kan smärtan även göra sig påmind i det 

vardagliga livet. Symtomen börjar oftast smygande och relaterar till idrottsaktivitet. Vanligt är 

också en upplevelse av instabilitet eller svaghet i benet. Vid den kliniska undersökningen 

finner man intensiv ömhet vid palpation av den proximala delen av PS mot apex patella 

(Thomeé, Swärd & Karlsson 20011, s 160). Undersökningen bör göras med knäet i full 

extension och med avslappnad QM. En sena kan vara öm vid palpation mot apex patella utan 

att en skada existerar (Cook et al 2001). Det är därför viktigt att verifiera senpatologi med 

hjälp av UL och FD för att få korrekt diagnos.  

1.7 Utvärderingsinstrument vid PT 

Då smärta är det dominerande symtomet vid PT är smärtan viktig att utvärdera vid 

diagnostisering samt före och efter behandling. Smärta är en obehaglig sensorisk och 

känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada 

(Definition enligt International Association for the Study of Pain). För att skatta upplevd 

smärta används ofta en visuell analog skala så kallad VAS skala (Williamson & Hoggart 

2005). För att mäta symtom, funktion och förmåga att delta i idrott vid PT används idag 

vanligen frågeformuläret Victorian Institute of Sport Assesment score, VISA-P vilket är 

anpassat till PT (Frohm et al 2004). 

 

Förutom att utvärdera den upplevda smärtan och funktionsförmågan bör också den faktiska 

funktionsförmågan utvärderas. Som namnet hopparknä antyder är denna diagnos vanligast 

just hos idrottare som genomför många hopp där belastningen på knäextensorer är hög med 

snabba repetitiva rörelser i knäleden. Ingen interventionsstudie har använt funktionellt 

hopptest som primärt utvärderingsinstrument vid PT. De flesta interventionsstudier som har 

gjorts på PT har använt VISA-P frågeformulär där man skattar funktionell förmåga som 

primärt utvärderingsinstrument (Jonsson & Alfredsson 2005; Frohm et al. 2007, Young et al. 

2005; da Cuhna et al. 2012; Dimitrios et al. 2012; Kongsgaard et al. 2009; 2010; Visnes et al. 

2005; Biernat et al. 2014; Romero-Rodriguez et al. 2011). Det finns i dag ingen 

rekommendation om vilka eller vilket hopptest som bör användas vid PT. Ett hopptest som 

används frekvent som utvärdering vid andra knäskador är one-leg hop for distance (OLH), 

(Bremander,Dahl & Roos 2007). 
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UL har visat sig vara till stor hjälp vid diagnostik vid olika muskuloskelettala skador och 

smärttillstånd. Metoden anses vara den mest lämpliga för undersökning av ytliga senstrukturer 

(Rasmussen 2000, Warden et al 2007). Vid tendinos i PS ses en förtjockning av senan som 

mäts i millimeter samt oregelbunden senstruktur som graderas enligt en 4-gradig skala, 

Öhberg score 0-3. Med hjälp av FD kan man också se blodflödet inuti senan vilket också 

graderas enlig Öhberg score 0-3. (Sunding, Fahlström & Werner 2016) 

1.8 Behandling vid PT 

Det finns i dag ingen konsensus gällande den optimala behandlingen av PT. Det finns en rad 

olika behandlingsmetoder såsom träning, stötvågsbehandling, ultraljudsvägledda 

scleroserande injektioner, samt öppen och artroskopisk kirurgi (Merchan-Rodriguez 2013). 

Det har visats att den mekaniska belastningen är viktig för senans läkning (Kjaer, Langberg & 

Miller 2005). Detta ger oss förståelse om varför träning av senan som behandling ger positiva 

effekter på smärta och funktion. 

 

Den vanligaste konservativa behandlingsformen som används i dag är isolerad excentrisk 

träning av QM på en kil med 25° lutning (Jonsson & Alfredsson 2005; Purdam et al 2004). 

Excentrisk träning på kil med 25° lutning som behandling har visat sig ha god effekt både på 

kort och lång sikt med avseende på symtom och VISA-P score, men är inte bättre än annan 

excentrisk träningsintervention (Rudavsky & Cook, 2014). Det finns flera olika typer av 

excentriska övningar för PT. Jämförande studier mellan olika träningsmetoder rapporterade 

att det är bättre att använda sig av Umeåmodellens träningsupplägg med excentrisk träning av 

QM på kil med 25° lutning jämfört med excentrisk träning av QM på ett ben på plant 

underlag (Purdam et al 2004). Dessutom har man visat att effekten är densamma om en 12-

veckors behandling med excentrisk träning av QM utförs på kil två gånger per dag jämfört 

med excentrisk träning två gånger per vecka i träningsmaskinen Bromsman (Frohm et al 

2007). Tidigare föreslogs att den excentriska träningen skulle vara smärtsam men da Cuhna 

med flera (2012) har jämfört excentrisk träning på kil med 25° lutning med och utan smärta 

vid utförandet och det förelåg ingen skillnad mellan grupperna. Båda grupperna förbättrades 

med avseende på VISA-P score och VAS (da Cuhna et al. 2012).   
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I en nyligen publicerad review-artikel har man granskat jämförande studier av 

träningsprogram vid PT och fann att excentrisk träning endast hjälper 55-60% av personerna 

med PT. Studien rapporterar att tung långsam koncentrisk/excentrisk träning så kallad ”heavy 

slow resistens” (HSR) tre gånger per vecka jämfört med endast excentrisk träning av QM på 

kil två gånger per dag har lika god effekt på smärta och funktion samt tydligare tecken på 

vävnadsläkning i PS (Malliaras et al 2013; Kongsgaard et al 2009; Drew et al 2014). 

Sammanfattningsvis saknas dock tydliga riktlinjer om typ av övningar, frekvens, belastning 

samt dosering.   

 

 

Andra behandlingsformer för PT förutom träning, är kirurgi, stötvåg, vila och stretching. 

Kirurgisk behandling såsom patellar tenotomi bör dock inte rekommenderas framför 

excentrisk träningsintervention (Bahr et al 2006). Willbergs avhandling visade att både 

behandling med skleroserande injektioner innehållande polidocanol och ultraljudsvägledd 

artroskopi kan ge goda resultat på smärta och aktivitetsnivå hos personer med PT men 

metoden är inte jämförd med excentrisk träning (Willberg 2013). 

Stötvågsbehandling används ofta vid senbesvär, dock är evidensen begränsad. Det förelåg 

ingen positiv effekt av stötvågsbehandling jämfört med placebo för idrottare med PT under 

pågående säsong (Zwerver et al 2011). I en rewiev-artikel från 2014 gällande 

stötvågsbehandling vid PT drar man slutsatsen att det är en effektiv behandling och kan 

användas då andra icke operativa behandlingar har testats utan någon positiv effekt (Mani-

Babu et al 2014). 

 

När det gäller om idrottaren ska vila eller inte under pågående excentrisk träningsintervention 

finns det inga tydliga rekommendationer. I en review-artikel från 2007 (Visnes & Bahr 2007) 

konkluderades att idrottare bör vila från sin sport under en pågående excentrisk 

träningsintervention. I en senare review-artikel från 2012 kom författarna fram till att det inte 

fanns tillräckligt hög kvalité på de studier som gjorts och därför kunde man inte konkludera 

att personer med PT bör vila från sin sport under pågående excentrisk träningsintervention 

(Saithna et al 2012). Dock har stretch av QM som behandlingsmetod kombinerat med 

excentrisk träning visats vara mer effektivt jämfört med endast excentrisk träning med 

avseende på smärta och funktion (Dimitros, Pantelis & Kalliopi S 2012).  
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På Capio Artro Clinic i Stockholm har ett modifierat träningsprogram utvecklats som bygger 

på Umeå-modellens forskning (Jonsson et al 2005). Patienter med ultraljudsverifierad 

tendinos i PS och positiva kliniska fynd för PT får träna excentrisk träning av QM på en kil 

med 25° lutning med ett tillägg av quadriceps-stretch under 12 veckor. Patienterna ombeds att 

vila från sin idrottsaktivitet de första sex veckorna under interventionen. Om eventuella 

förbättringar uteblir efter interventionens slut utförs kirurgisk behandling. Enligt beprövad 

erfarenhet har denna patientgrupp ofta nedsatt höft- och bålstabilitet vilket också indikeras i 

en nyligen publicerad artikel där resultaten visar att träning av proximal muskulatur ger bättre 

resultat jämfört med enbart styrketräning för ben-muskulaturen hos patienter med 

patellofemoral smärta (Peters & Tyson 2013). 

 

I denna pilotstudie avsåg vi att bygga vidare på denna hypotes och har därför utvecklat ett nytt 

träningsprogram som innehåller övningar för att stärka höft- och bålmuskulatur som ett tillägg 

till excentrisk träning av QM på kil med 25° lutning. Den nya doseringen av frekvensen med 

träning tre gånger per vecka bygger på den studie där HSR träning tre gånger per vecka visade 

sig ha likvärdig effekt som excentrisk träning på kil två gånger dagligen med avseende på 

smärta och funktion (Kongsgaard et al 2009).  

 

1.9 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att utvärdera förändringar över tid vid excentrisk träning av QM i en 

ny dosering i kombination med träning av höft- och bålmuskulatur under 12 veckor som 

behandling vid PT.  

 

Frågeställningarna var följande: Finns det någon skillnad med avseende på a) smärta, b) 

skattning av symtom, funktion och förmåga att delta i idrott, c) funktionellt hopp på ett ben 

och d) vävnadsförändringar i PS mellan före och efter en tolv veckors träningsperiod (3 

gånger per vecka) med excentrisk träning av QM på kil med 25° lutning inklusive stretch av 

QM i kombination med träning av höft- och bålmuskulaturen? 
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2 Metod 

2.1 Design 

Studien var en okontrollerad interventionsstudie. Designen påverkades av tidsbegränsning och 

var till en början tänkt att bli en randomiserad kontrollerad interventionsstudie. På grund av 

att rekryteringsprocessen tog lång tid blev det i stället en studie med endast en försöksgrupp 

där insamling av kvantitativ data utvärderades innan och efter avslutad träningsintervention 

hos personer med PT. 

2.2 Forskningspersoner  

Personer som remitterats till Capio Artro Clinic i Stockholm för bedömning och behandling 

av kroniskt smärtande PS tillfrågades om att delta i studien om de kliniskt diagnostiserats med 

diagnosen PT, samt hade UL-verifierad tendinos i PS. Rekrytering av forskningspersoner (FP) 

påbörjades i februari 2014 och pågick till oktober 2015. 

2.3 Undersökning och urval 

Patienterna genomgick först en klinisk undersökning av en ortopedspecialist med lång 

erfarenhet av undersökning gällande kliniska fynd med avseende på PT. Efter den kliniska 

undersökningen fastställdes diagnosen med UL och FD av erfaren undersökare i 

ultraljudsdiagnostik. För att inkluderas i studien krävdes att patienten var mellan 15-50 år, 

hade haft funktionsnedsättande smärta under aktivitet vid apex patella i minst tre månader, 

ömhet vid proximala PS vid palpation med knäet i extension med avslappnad QM, avsaknad 

av fynd som visade på intraartikulär patologi samt UL och FD verifierad tendinos i PS med 

ökat blodflöde. Patienter exkluderades till studien om de tidigare hade opererat sin PS, 

genomgått stötvågsbehandling under de senaste fyra månaderna, genomgått excentrisk träning 

på kil under de senaste fyra månaderna, var inkluderad i annan pågående intervention, hade 

någon kronisk inflammatorisk sjukdom eller neurologisk sjukdom som orsakade smärta i det 

affekterade benet samt oförmåga att på grund av geografiska skäl komma till sjukgymnast 

enligt studieupplägget. 
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2.4 Etiska överväganden 

Patienter som ställde sig positiva till att delta i studien fick både muntlig och skriftlig 

information av UL-undersökaren efter UL-undersökningen. I den skriftliga informationen 

redovisades om vad ett deltagande innebar, vilka som ansvarade för studien och att resultatet 

endast skulle redovisas på gruppnivå. I informationen upplystes patienten om att deltagandet 

var frivilligt och att de kunde avbryta när som helst utan att det skulle påverka det fortsatta 

omhändertagandet (Bilaga 2). FP fick sedan lämna ett skriftligt samtycke till deltagandet. Om 

FP var under 18 år lämnades skriftligt samtycke av vårdnadshavare till deltagandet. Ingen 

forskningspersonersättning utgick till FP. Det nya träningsprogrammet som innehöll en lägre 

dosering av den excentriska träningen av QM samt tillägget av träning av höft- och 

bålmuskulatur ansågs inte utgöra någon risk för deltagandet. 

 

2.5 Träningsintervention 

Träningsinterventionen påbörjades inom en vecka efter UL undersökning utförts. En kil med 

25° lutning lånades ut till FP under de 12 veckor som träningsinterventionen pågick.  

FP ombads att leva som vanligt men vila från den utlösande knäskålsbelastande träningen 

under de första sex veckorna av träningsinterventionen. Alternativ träning som till exempel 

cykling och simning var dock tillåtet. Efter sex veckor fick FP påbörja mer dynamisk träning 

som till exempel löpning eller grenspecifik träning parallellt med träningsinterventionen. FP 

träffade samma sjukgymnast 6-8 gånger för genomgång och uppföljning av 

träningsprogrammet under 12 veckor. Både praktiska och handskrivna instruktioner gavs. De 

övningar som valdes ut för att stärka höft- och bålmuskulatur kunde utföras i hemmet utan 

träningsapparater och med den egna kroppen som motstånd. 

 

Den excentriska träningen på en kil med 25° lutning påbörjades också under vecka 1 och 

utfördes på ett ben i taget, både på det smärtande benet och det smärtfria benet. FP 

instruerades att långsamt genomföra en enbensknäböj till ca 70° flexion och sedan gå tillbaka 

till stående position på två ben. Under själva övningen lades stort fokus på att FP skulle utföra 

rörelsen med optimal kontroll av stabiliteten i knä, höft och bål. FP informerades om att 

smärta var tillåten men att den skulle vara uthärdlig och inte negativt påverka utförandet av 

övningen (Figur 3). Av den anledningen varierade antal repetitioner till en början som 

respektive FP genomförde beroende på hur mycket smärta FP klarade av. När smärtan tillät 
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ökades antal repetitioner till max 15 x 3 och därefter ökades belastningen av vikt i en 

ryggsäck som patienten kunde bära under övningen. Belastningen i ryggsäcken anpassades till 

respektive FP så att hen kunde utföra 15 repetitioner x 3 med god kvalité på själva utförandet 

av övningen. Under den första veckan låg fokus på att utföra två grundövningar med ländrygg 

och bäcken i neutral position under övningarna och med den inre djupa bukmuskeln, m. 

transversus abdominis (TrA) aktiverad. Med sjukgymnastens hjälp fick FP lära sig hur hen 

skulle aktivera TrA och samtidigt behålla rygg och bäcken i neutral position. Vid det andra 

besöket under vecka 2 lades ytterligare övningar till som syftade till att stärka höft- och 

bålmuskulatur och FP uppmanades att fortsätta suga in naveln i samband med de nya 

övningarna. FP utförde också 30 sekunder statisk stretch (Dimitrios, Pantelis, & Kalliopi 

2012) av QM innan och efter den excentriska träningen på kil (Figur 4). 

 

 

Nedan presenteras övningarna som FP genomförde under interventionen från vecka 1 till 

vecka 12. 

Vecka 1. Den excentriska träningen på en kil med 25° lutning utfördes 3 x max antal 

repetitioner på ett ben i taget som FP klarade av (Figur 3), samt stretch av QM innan och efter 

(Figur 4). FP instruerades att dra in naveln och aktivera TrA i ryggliggande med ca 90° 

flexion i knälederna under samtidig växelvis långsam ben-fällning utåt på en sida i taget, 5 

repetitioner på varje sida (Figur 5) samt bäckenlyft på två ben mot en bänk, 10 repetitioner 

(Figur 6). Syftet var att aktivera TrA och utföra övningarna med neutral position i ländrygg 

och bäcken. Denna träning utfördes morgon och kväll under vecka 1. 
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Figur 3. Excentrisk träning av QM på kil med 25° lutning. 

Instruktion: Långsam bromsande knäböjning ner till ca 70 grader, gå tillbaka upp på två ben. 

 

  

 

 
Figur 4. Statisk stretch av QM. 

Instruktion: Stå stadigt med stöd och stabil ländrygg. Stretcha muskeln ca 30 sekunder. Byt 

ben. 

 
 Figur 5 a och b. Ryggliggande enkel växelvis ben-fällning utåt 
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Instruktion: Starta från utgångspositionen (Figur 5a), sug in naveln och utför en långsam 

enkel ben-fällning utåt på en sida i taget med bibehållen position i rygg och bäcken (Figur 

5b). Gå tillbaka till utgångspositionen (Figur 5a) och slappna av i magen. Sug in naveln igen 

och utför en enkel ben-fällning utåt med det andra benet. Dosering: 5 gånger växelvist per ben 

morgon och kväll. 

 

 

 
Figur 6. Bäckenlyft på två ben mot bänk. 

Instruktion: Höftbred position på fötter och knän. Sug in naveln med bibehållen position i 

rygg och bäcken och utför ett bäckenlyft. Väl nere på golvet igen slappnar man av i magen 

och aktiverar om inför nästa bäckenlyft. Dosering:10 repetitioner morgon och kväll. 

 

Vecka 2-12.  Excentrisk träning på en kil med 25° lutning 3 x 15 repetitioner (eller så många 

hen klarade av att utföra) på ett ben i taget samt stretch av QM innan och efter. FP 

uppmanades att suga in naveln och hålla bål och bäcken i neutral position under övningarna 

som syftade till att stärka höft och bålmuskulatur. Denna kombinationsträning utfördes tre 

gånger per vecka under vecka 2-12. 
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Figur 7a och b 

Exempel på stegring av vikt vid excentrisk träning av QM på kil med 25° lutning (Figur 7a 

och 7b). 

 

 

 

 
Figur 8a och b. Draken 

Instruktion: Från utgångsposition (Figur 8a), fäll överkroppen framåt så rygg och det bakre 

benet bildare en rak linje med rygg och bäcken i en neutral position (Figur 8b). Gå upp till 

utgångspositionen och sträck upp båda armarna mot taket och utför en tåhävning på ett ben.  

Dosering: 5 repetitioner växelvist på varje ben x 3 set. 
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Figur 9. Bäckenlyft på ett ben mot bänk. 

Instruktion: Höftbred fot-placering mot bänk. Ta upp ett ben till ca 90 grader flexion i höften 

och gör ett bäckenlyft på ett ben. Sträva efter att gå upp tills höften är rak med bibehållen 

position i rygg och bäcken under övningen. Dosering: 10 repetitioner per ben x 3 set. 

 

 

 
Figur 10a och b. Sit-ups på boll. 

Instruktion: Utgångsposition lätt lordos i ryggen och neutral position i nacken. Aktivera 

magmusklerna med bäckenet i neutral position och kom sakta upp så långt du orkar med 

händerna i nacken och armbågarna utåt. Gå långsamt tillbaka ner till utgångspositionen igen. 

Alternativ övning om boll saknas: Ryggliggande med böjda knän och höfter. Placera en kudde 

i svanken. 

Dosering:10 repetitioner x 3 set.              
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 Figur 11a och b. Excentrisk magstyrka. 

 

Instruktion: Utgångsposition 90° flexion i höfter och knän (Figur 11a). Sug in naveln och 

sträck ut ett ben i taget mot golvet och gör ett häldopp (Figur 11b). Åter till 

utgångspositionen. Bibehållen kontakt av ländryggen mot golvet under övningen.  

Dosering: 10 repetitioner per ben växelvist x 3 set. 

 

 

 
Figur 12a och b. Armhävning. 

Instruktion: Axelbred handplacering i utgångsposition och rak höft (Figur 12a) Gå ner till 

golvet med rygg och bäcken i neutral position och slappna av i magen (Figur 12b). Sug in 

naveln och gå upp till utgångsposition igen.  

Dosering:10 repetitioner x 3 set 



24 

 

 
Figur 13a och b. Musslan                            

 

Instruktion: Ryggen i neutral position, höfter ca 60° flexion, knän 90° flexion i 

utgångsposition (Figur 13a), sug in naveln och lyft det övre benet uppåt så långt det går (Figur 

13b) med bibehållen neutral position av rygg och bäcken. Dosering:10 repetitioner per ben x 

3 set (stegring med hjälp av ett theraband runt låren som motstånd) 

2.6 Mätmetoder 

Nedan presenteras de mätmetoder som användes för utvärdering av smärta, upplevelse av 

symtom kopplat till aktivitet och förmåga att delta i idrott, funktionellt hopptest på ett ben 

samt förändringar i PS. Mätningar gjordes före respektive efter 12 veckors 

träningsintervention. UL/FD, VAS och VISA-P administrerades av UL undersökaren i 

samband med UL undersökningen innan interventionen. FP instruerades hur hopptestet gick 

till och utvärderades av en och samma sjukgymnast som också följde upp VAS och VISA-P 

efter 12 veckor. Samma person utförde UL/FD undersökning före och efter 

träningsinterventionen. Båda testledarna var införstådda med att behandlingen bestod av 

träning. All data sparades i pappersform och i databas och förvarades i ett låst utrymme. 

2.6.1 Smärtskattning 

I studien användes VAS där patienterna skattade vilo- respektive belastningsutlöst smärta 

senaste dygnet i PS på det affekterade benet. VAS är en 100 mm lång skala från 0 till 100 

ritad som en linje på ett papper (Bilaga 3). FP informerades muntligt om att 0 var smärtfritt 

och 100 var värsta tänkbara smärta. Därefter skattade de med en markering på linjen den 

högsta smärtan de upplevde under aktuell aktivitet samt den högsta smärtan i vila. VAS är en 

valid och reliabel skala. (Williamson & Hoggart 2005) 
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2.6.2 Skattning av symtom, funktion och förmåga att delta i idrott  

VISA-P är ett frågeformulär som visat god reliabilitet och som mäter hur personer upplever 

symtom, funktion och förmåga att delta i idrott vid PT (Frohm et al 2004). Formuläret består 

av åtta frågor. Fråga ett till sex berör smärta vid olika aktiviteter och fråga sju till åtta 

bedömer funktionsnivå under idrottsaktivitet. Alla frågor besvaras på en Lickert-skala 

graderad 0-10 där 0 betyder mycket smärta/låg aktivitetsnivå och 10 betyder ingen smärta/hög 

aktivitetsnivå. Det maximala antalet poäng som kan erhållas är 100 (Bilaga 4). 

2.6.3 Funktionellt hopptest  

One-leg hop for distance (OLH) är ett funktionellt hopptest på ett ben som mäts i antal 

centimeter och som har visat god validitet och reliabilitet (Bremander, Dahl & Roos 2007, 

Ross, Langford & Whelan 2002). FP instruerades att hoppa framåt på ett ben så långt som 

möjligt med händerna på ryggen och landa stadigt utan att flytta foten efter nedslaget. Tre 

tekniskt godkända hopp genomfördes på respektive ben. Sjukgymnasten mätte antal 

centimeter med ett måttband från tåspetsen i startpositionen till hälen vid nedslaget och det 

bästa hoppet av tre registrerades och användes i analysen.  

2.6.4 Vävnadsförändringar i PS 

UL och FD har visat sig vara till god hjälp vid diagnostik av ytliga senstrukturer (Sunding et 

al 2016, Warden et al 2007). Med en strikt metod för hur man mäter senans tjocklek och 

kriterier för utvärdering av strukturella förändringar samt distribution av blodflöde är UL och 

FD en reliabel metod för utvärdering av PT (Sunding et al 2014).  FP fick sina PS undersökta 

med hjälp av UL och FD av samma person. Mätningen av PS gjordes vid den proximala delen 

mot infästningen till apex patella som också är den vidaste delen av senan (Bilaga 5). 

För UL undersökningen användes en ACUSON S1000TM (Siemens Medical Solutions) med 

en Multi-D matrix givare – 14L5 (5-14 MHz). 

 

Senans tjocklek registrerades i antal millimeter, blodflödet samt senstruktur bedömdes enligt 

en modifierad Öhberg score 0-3 enligt följande kriterier: blodflöde 0 = inga synliga kärl, 1 = 

mild vaskularisering, 2 = måttlig vaskularisering, 3 = svår vaskularisering. Senstrukturen 

bedömdes sedan enligt följande kriterier: senstruktur 0 = normal struktur, 1 = diskreta 

strukturella förändringar, 2 = väldefinierade strukturella förändringar och 3 = kraftiga 

strukturella förändringar (Sunding et al 2016). 
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2.7 Statistik 

Data som samlades in var antingen ordinaldata: smärtskattning med VAS, symtom kopplat till 

aktivitet VISA-P, struktur och blodflöde i PS samt kvotdata: funktionellt hopptest (cm) och 

senans tjocklek (mm). Deskriptiv statistik (medelvärde, standardavvikelse) beräknades för 

ålder, längd och vikt (Tabell 1). För att beskriva skillnader före och efter 12 veckors 

träningsintervention tillämpades Wilcoxon Signed Ranks Test för ordinaldata och parat 

Student t-test för kvotdata. Initialt testades normalfördelningen av kvotdatan med Shapiro- 

Wilk´s W-test. All data bearbetades i statistikprogrammet IBM SPSS Statistics (version 24) 

USA. Signifikansnivån sattes till p<0,05 och en tendens inkluderades mellan 0,05<p<0,1. 

 

3 Resultat 

3.1 Forskningspersoner 

Tretton FP (tre kvinnor och 10 män) inkluderades i studien efter att inklusionskriterierna 

uppfyllts (Tabell 1). En kvinna valde att avbryta efter en vecka då hon inte hade tid att komma 

till uppföljningarna vilket innebar att tolv FP genomgick interventionen och kom till samtliga 

uppföljningar enligt studiens upplägg. Samtliga FP rapporterade muntligt vid uppföljningarna 

att träningen genomfördes enligt program tre gånger per vecka i tolv veckor. 

 

 

 

Tabell 1. 

Demografisk data av de 12 FP som ingick i studien. I den övre delen av tabellen presenteras 

data från de kvinnliga forskningspersonerna och i den nedre delen presenteras data från de 

manliga forskningspersonerna. 

Kvinnor 2 

Längd (SD) 1,67 (1) 

Ålder (SD) 46,5 (1,5) 

Vikt (SD) 64,5 (7,5) 

Gympa/spinning 2 

Män 10 
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Längd (SD) 1,84 (8,85) 

Ålder (SD) 25,7 (9,9) 

Vikt (SD) 84,3 (14,1) 

Löpning  1 

Fotboll 5 

Basket 1 

Amerikansk fotboll 1 

Löpning/fotboll 1 

Innebandy 1 

3.2 Utvärdering 

Smärta 

Smärtan minskade signifikant både i vila och under aktivitet efter 12 veckors intervention 

(Tabell 2). 

Tabell 2. 

Smärtskattning med VAS (0-100) i vila och under aktivitet före och efter 12 veckors 

intervention 

 Median Spridning (min-max) p-värde 

VAS vila före 64 5-96  

VAS vila efter 11,5 0-40 .002* 

VAS aktivitet före 80 43-100  

VAS aktivitet efter 21 0-74 .008* 

* Signifikant skillnad före och efter 12 veckors intervention. 

 

Skattning av symtom, funktion och förmåga att delta i idrott  

Skattning av symtom kopplat till funktion förbättrades signifikant efter 12 veckors 

intervention (Tabell 3). 

 

Tabell 3. 

Skattning av symtom kopplat till funktion, VISA-P score (0-100) före och efter 12 veckors 

intervention 

 Median Spridning (min-max) p-värde 
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VISA-P före 44 18-79  

VISA-P efter 71,5 38-96 .005* 

* Signifikant skillnad före och efter 12 veckors intervention. 

 

Funktionellt hopptest  

Funktionellt hopptest på ett ben förbättrades signifikant både på det onda benet och det 

smärtfria benet efter 12 veckors intervention (Tabell 4). 

 

 

Tabell 4. 

Funktionellt hopptest på ett ben, one-leg hop for distance (OLH) mätt i centimeter före och 

efter 12 veckors intervention. 

 Medelvärde Standard Deviation p-värde 

Smärtande ben före 103,2 37,1  

Smärtande ben efter 132,3 37,1 .001* 

Smärtfritt ben före 116,8 39,7  

Smärtfritt ben efter 130,6 34,2 .016* 

* Signifikant skillnad före och efter 12 veckors intervention. 

 

Vävnadsförändringar i PS 

Det fanns ingen signifikant förändring i PS efter 12 veckors intervention (Tabell 5). Däremot 

fanns det en tendens (p=.083) till förbättring gällande strukturen i senan efter 12 veckor. 

 

Tabell 5. Vävnadsförändring i PS utvärderad med hjälp av UL och FD med avseende på 

blodflöde och senstruktur enligt Öhbergs score (0-3) samt senans tjocklek mätt i millimeter 

före och efter 12 veckors intervention. 

 Öhberg score Spridning (min-max) p-värde 

Blodflöde innan 2 1-3  

Blodflöde efter 2 0-3 .414 

Struktur innan 2 1-2  

Struktur efter 1,5 0-2 .083 

Tjocklek innan (mm) 9,11 SD 2,6  
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Tjocklek efter (mm) 8,9 SD 2,2 .413 

 

4 Diskussion 

4.1 Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att utvärdera förändringar över tid vid excentrisk träning 

av QM på en kil med 25° lutning i kombination med träning av höft- och bålmuskulatur tre 

gånger i veckan under 12 veckor vid PT med avseende på smärta, skattning av symtom, 

funktion och förmåga att delta i idrott, funktionellt hopptest samt vävnadsförändringar i PS.  

Resultatet visade en signifikant förbättring med avseende på smärta skattat med VAS, 

självskattning av symtom, funktion och förmåga att delta i idrott som skattades med VISA-P 

score samt funktionellt hopptest (OLH). När det gällde vävnadsförändringar i PS fanns en 

tendens till förbättring med avseende på senans struktur. Blodflödet och tjockleken i PS 

visade inte på någon förändring. Resultaten från denna pilotstudie med avseende på 

vävnadsförändringar i PS tycks överensstämma med annan forskning som funnit att det 

föreligger låg korrelation mellan minskad smärta, ökad funktion och vävnadsförändringar i PS 

efter en träningsintervention (Drew et al. 2014). Som beskrivits tidigare är läkningstiden för 

en sena lång och resultatet kanske hade varit ett annat om träningsinterventionen varit längre. 

I övrigt är det svårt att ge en förklaring till det positiva signifikanta resultatet med avseende på 

smärta och funktion då det är en kombination av två nya träningsinterventioner. En möjlig 

förklaring skulle kunna vara att den excentriska träningen av QM utförs på både det 

smärtande benet och det smärtfria benet vilket inte gjorts i de flesta andra excentriska 

träningsinterventioner. Detta skulle kunna medföra en mer balanserad styrka i båda benen och 

på så sätt ett stabilare bäcken som följd. Det kan heller inte uteslutas att det är just denna 

kombination av excentrisk träning av QM och träning av höft- och bålstyrka som resulterat i 

ett positivt resultat. Det har tidigare visats att senor inte är lika motståndskraftiga mot 

skjuvande krafter (Jôza et al 1997). Träning av höft- och bålmuskulatur skulle möjligen 

kunnat medföra att de skjuvande krafterna på PS minskade och att FP använde höft- och 

bålmusklerna mer effektivt och på så sätt avlastade knäleden bättre vid till exempelvis hopp 

och snabba riktningsförändringar. Är det just den excentriska träningsformen som ger en 

minskning av smärtan och förbättring av funktionen eller kan det också finnas en positiv 

effekt av själva omhändertagandet och uppmärksamheten av vården som påverkar resultatet 

på kort sikt? I Jonsson & Alfredssons studie (2005) visades att excentrisk träning på kil med 
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25° lutning var signifikant bättre jämfört med koncentrisk träning på kil med 25° lutning på 

kort sikt. På lång sikt fanns det ingen jämförelse då de som ingick i den koncentriska gruppen 

opererades med scleroserande injektioner efter interventionen istället för en ny intervention 

med excentrisk träning av QM. Båda grupperna träffade dock samma sjukgymnast lika många 

gånger under interventionen (Jonsson & Alfredsson 2005). I Kongsgaards studie (2009) 

jämfördes HSR med excentrisk träning på kil med 25° lutning och det visades att HSR hade 

god effekt på kort och lång sikt, bättre tecken på vävnadsförändringar i senan samt att FP var 

mer nöjd med behandlingen. HSR-träningen bestod av tre olika övningar i träningsmaskiner 

som utfördes långsamt på båda benen samtidigt både koncentriskt och excentriskt, tre gånger 

per vecka (Kongsgaard et al 2009). Utförandet av styrkeövningarna blir troligen mer stabilt på 

två ben jämfört med på ett ben vilket i sin tur skulle kunna medföra minskad risk för felaktigt 

utförande. Det skulle också möjligen kunna finnas en positiv effekt av en dags återhämtning 

mellan träningstillfällena. Detta resultat har enbart visats i en studie som dock har ett högt 

bevisvärde jämfört med andra excentriska träningsinterventioner (Malliaras & Barton 2013).   

Uppkomsten till smärtan vid tendinopati är fortfarande inte kartlagd men det finns 

indikationer på att komponenter i form av en central sensitisering eller patofysiologisk 

uppreglering av det centrala nervsystemet kan ha en koppling till smärtan (Rio et al 2014). En 

mindre studie har visat att idrottare med PT hade lägre mekanisk smärt-tröskel och ökad 

sensitivitet för vibration jämfört med en kontrollgrupp (van Vilgen et al. 2013). 

 

4.2 Metoddiskussion 

För att besvara frågeställningarna genomfördes en pilotstudie med insamling av kvantitativ 

data. VAS användes för utvärdering av smärta och VISA-P användes för skattning av 

symtom, funktion och förmåga att delta i idrott då dessa två utvärderingsinstrument frekvent 

använts i tidigare interventionsstudier vid PT (Jonsson & Alfredsson 2005, Frohm et al 2007, 

Young et al 2005, da Cuhna et al 2012, Kongsgaard et al 2009, Kongsgaard et al 2010, Visnes 

et al 2005). VISA-P där P står för patellar är ett frågeformulär som har översatts från achilles 

sena (VISA-A) och utformats till att passa som utvärderingsinstrument vid PT (Frohm et al 

2004). Som primärt utvärderingsinstrument användes också funktionellt hopptest på ett ben, 

one-leg hop for distance. Om detta hopptest är det bästa att använda vid utvärdering vid PT är 

osäkert. Möjligen hade ett horisontellt hopptest varit bättre eller kunnat komplettera, men det 

fanns inte tillgång till den utrustning som krävdes för att utvärdera ett sådant hopptest. 
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FP hade både positiv klinisk diagnos såsom vid PT och UL-verifierad tendinos i PS vilket var 

viktigt då det råder motsägelsefulla fynd vid diagnosen PT.   

 

Excentrisk träning av QM är generellt den vanligaste behandlingen i dag vid PT och har 

tidigare visat sig ha god effekt på kort och lång sikt med avseende på VISA-P score och 

smärta (VAS). Studierna håller dock inte så hög kvalité och den excentriska träningen på kil 

med 25° lutning är inte bättre än andra träningsinterventioner som har utvärderats (Malliaras 

& Barton 2013). De flesta studier som utvärderat excentrisk träning vid PT har haft träning 

två gånger per dag i 12 veckor endast på det affekterade benet vilket sannolikt varit 

ansträngande för FP (Bahr et al 2006, Jonsson & Alfredsson 2005, Frohm et al 2007, Young 

et al 2005, Purdam et al 2004, da Cunha et al 2012, Visnes et al 2005). Det är både 

tidskrävande och smärtsamt att utföra excentrisk träning på kil två gånger per dag 3 x 15 

repetitioner under 12 veckor. I Jonsson & Alfredssons studie gjordes uppföljning av 

sjukgymnast först efter sex veckor då halva tiden för interventionen hade gått vilket ger lång 

tid för eventuellt felaktigt utförande av den excentriska/koncentriska övningen på kil. I 

Kongsgaards studie genomfördes övervakad träning en gång per vecka i den excentriska 

gruppen och i HSR-gruppen under 12 veckor (Kongsgaard 2009). I denna pilotstudie har FP 

träffat samma sjukgymnast för uppföljning 6-8 gånger under 12 veckor för att säkerställa att 

utförandet av övningarna har varit korrekt och en muntlig uppföljning genomfördes vid varje 

uppföljningstillfälle angående hur interventionsträningen hade skötts och om annan träning 

lagts till. 

 

Vi har i denna pilotstudie testat en ny dosering av den excentriska träningen på kil både på det 

smärtande benet och det smärtfria benet tillsammans med ett träningsprogram av höft- och 

bålmuskulaturen som kunde utföras utan några träningsapparater vilket inte gjorts tidigare 

enligt författarens vetskap. Träning av höft- och bålmuskulaturen skulle möjligen kunna 

påverka styrkan och stabiliteten även runt knälederna. Dels blir personenen starkare i benen 

generellt då eventuell kompensation av bål och bäcken minskar vid till exempel landning av 

ett hopp. Vidare kan en ökning av styrkan runt höfterna också medföra en avlastning för 

knäleden vid belastning vilket föreslås som en förklaring i en review-artikel gällande att 

proximal träning gav bättre effekt än endast träning av ben vid patello-femoral smärta (Peters 

et al 2013). Det finns en uppfattning om att patellar tendinopati uppstår i samband med 

överbelastning. Kanske är det en svaghet eller en obalans i ben-, höft- och bålmuskulaturen i 
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kombination med för hög träningsdos som orsakar problemet initialt. Som undersökande 

sjukgymnast är det självklart att titta på den funktionella helheten. 

 

Styrkan med denna studie var att den genomfördes med samma sjukgymnast som instruerade 

och informerade på samma sätt och med en och samma UL-undersökare som bedömde 

senorna på samma sätt. Ytterligare en styrka var att alla FP utom en fullföljde sitt deltagande.  

Vi har i denna pilotstudie valt ett stort åldersspann i inklusionskriterierna 15-50 år. Detta på 

grund av praktiska skäl då vi annars inte hade fått in tillräckligt med FP i studien. Flera andra 

studier som studerat excentrisk träning på kil som behandling för PT har vanligen använt FP 

mellan 18-30 år (Jonsson & Alfredsson 2004, Frohm et al 2007, Young et al 2005, Purdam et 

al 2004, Canell et al 2001, da Cuhna et al 2012, Dimitrios et al 2012). 

Kanske behövs en subgruppering av patienter med PT med avseende på ålder samt även hur 

länge de haft symtom och vilken grad av vävnadsförändringar i PS som personen har med 

tanke på kontinuum modellen (Cook & Purdam 2009). 

  

En svaghet med studien är att det inte går att säga exakt vad som orsakat förbättringen av 

smärta och funktion då det var en kombination av excentrisk träning på kil med 25° lutning i 

en ny dosering och träning av höft- och bålstyrka. En annan svaghet är att uppföljningarna av 

VAS och VISA-P score gjordes av behandlande sjukgymnast vilket kan ha påverkat 

resultatet. Den största svagheten är att det inte fanns någon kontrollgrupp vilket medför att det 

inte går att utvärdera om denna träningsintervention är bättre än till exempel excentrisk 

träning på kil två gånger per dag eller annan träningsintervention. 

4.3 Framtida forskning 

Denna pilotstudie ger en indikation på att excentrisk träning av quadriceps i kombination med 

träning av höft- och bålmuskulatur ger förbättring över tid på kort sikt och resultaten bör 

följas upp för att utvärdera långsiktiga förändringar vid PT. Resultatet från denna pilotstudie 

kan ligga till grund för en kommande randomiserad kontrollerad interventionsstudie. 

 

5 Konklusion 

Efter tolv veckors intervention sågs en signifikant förbättring med avseende på smärta och 

funktion vid PT. Ingen signifikant skillnad kunde ses gällande vävnadsförändringar i PS efter 
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träningsinterventionen. Däremot kunde en tendens till förbättring ses med avseende på 

strukturen i PS. Fler studier med större material, uppföljning på längre sikt och med en 

kontrollgrupp behövs för att kunna uttala sig om effekten av denna kombinationsträning som 

behandlingsmetod vid PT. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

 

 
Syfte och frågeställningar:  

Syftet var att utvärdera förändringar över tid vid excentrisk träning av QM på kil med 25° 

lutning i en ny dosering i kombination med träning av höft- och bålmuskulaturen i 12 veckor. 

Frågeställningarna var följande: Finns det någon skillnad med avseende på a) smärta, b) 

skattning av symtom, funktion och förmåga att delta i idrott, c) funktionellt hopp på ett ben 

och d) vävnadsförändringar i PS mellan före och efter en tolv veckors träningsperiod (3 

gånger per vecka) med excentrisk träning av QM på kil med 25° lutning inklusive stretch av 

QM i kombination med träning av höft- och bålmuskulaturen? 

 
 
  
 
Vilka sökord har du använt? 
Patellar tendinopathy, jumper´s knee, treatment, eccentric training, loading programes, 
physioterapy, excercise therapy, rehabilitation, hip and core strenght, hip strenght, core 
stability 
 
 
Var har du sökt? 
Framför allt i PubMed databas i KI:s bibliotek.  
Google. 
Referenser i artiklar. 
 
Sökningar som gav relevant resultat 
PubMed: patellar tendinopathy and treatment 
PubMed: patellar tendinopathy and rehabilitation 
PudMed: patellar tendinopathy and physioterapy 
PubMed: patellar tendinopathy and hip and core strenght = 0 träffar 
PubMed: patellar tendinopathy and hip and core stability = 0 träffar  
 
Kommentarer 
Jag hittade mycket på PubMed och en del hittade jag via ”related articles”. Jag hittade många 
artiklar via referenslistor.  
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Bilaga 2 

 
 

PATIENTINFORMATION 

 

Bästa/bäste patient 

Du har nu genomgått en ultraljud- och färgdopplerundersökning av Din smärtande 

knäskålsena som visar att Du har förändringar såsom vid så kallat hopparknä. Den senaste 

forskningen har visat att man kan behandla denna åkomma med gott resultat med hjälp av ett 

specifikt träningsprogram som löper på 12 veckor. Huvudsyftet med denna studie är att 

studera ett liknande träningsprogram med en annan dosering som har ett tillägg av höft- och 

bålstärkande övningar som behandling av din knäskålsena.  

Erfarenheterna från gängse rehabiliteringsprogram är att riskerna för komplikationer är 

mycket små. Du kommer under tidens gång instrueras och följas av samma sjukgymnast. Du 

kommer genomgå tester, utvärdering av smärta och funktion samt ultraljudsundersökning av 

Din knäskålsena innan och efter behandlingsperioden som pågår i 12 veckor, och du träffar 

sjukgymnast 6-8 gånger för uppföljning. 

Om du väljer att delta i ovanstående studie kommer du att få låna hem en kil med 25° lutning 

som behövs för att kunna utföra en av övningarna i träningsprogrammet. Resten av 

övningarna kan du utföra med den egna kroppen som motstånd i hemmet eller på gym. 

Deltagandet i studien är frivilligt och Du kan när som helst på eget initiativ avsluta Ditt 

deltagande utan att det påverkar fortsatt gängse omhändertagande från vår sida. 

                     
Lotta Willberg                                      Magnus Forssblad                           Annki Brattsell 
Med Dr, Öl, spec ortopedi                    Klinikchef  Capio Artro Clinic       Leg. sjukgymnast                  
Capio Artro Clinic                                Med Dr, Öl, spec ortopedi              Capio Artro Clinic 
 
Jag har läst och förstått denna patientinformation och väljer att delta i studien 
Datum ………………………………………….. 
 
Namn  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………. 
 
Underskrift 
…………………………………………………………………………………………………
……………………….                                                         

http://www.capioartroclinic.se/s
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Bilaga 3           

Personnr:     PATELLARSENA 

Namn:      

Aktuell aktivitet: 

Datum: 

Före behandling: 

Efter behandling: 

 

   

 

VAS 
 

 

0-----------------------------------------------------------------------100 

 

Graden av smärta i senan vid vila 

 

 
 

 

 

 

0-----------------------------------------------------------------------100 
 

   Graden av smärta i senan vid aktivitet 
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Bilaga 4 

 VISA-P-S FRÅGEFORMULÄR – utvärdering av ”hopparknä” 

      

Namn:__________________________ Datum:_______ Skadad sida: Höger / Vänster 

 

Läs varje fråga noga två gånger och kryssa för det alternativ som passar Dig bäst! 

Mycket smärta ger 0 poäng (vä), ingen smärta ger 10 poäng (hö). 

 

 

1. Under hur många minuter kan du sitta smärtfritt? 

 

 100 min           0 min 

 

                             0       1      2       3       4       5       6       7       8       9       10  

 

2. Har Du smärta vid gång nedför i trappor? 

 

kraftig/   ingen         

svår smärta  smärta 

                           0       1      2       3       4       5       6       7       8       9      10  

 

3. Har Du smärta vid en icke belastad knästräckning? 
 

kraftig/    ingen 

svår smärta            smärta 

                             0       1       2       3       4       5       6       7       8       9     10  

 

4. Har Du smärta vid ett utfallssteg? 
 

kraftig/    ingen 

svår smärta smärta 

                             0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10  

100 

min 

90 

min 

80 

min 

70 

min 

60 

min 

50 

min 

40 

min 

30 

min 

20 

min 

10 

min 

0  

min 

           

           

           

Poäng 

Poäng 

Poäng 

Poäng 
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5. Har Du smärta vid tvåbens knäböj? 
 

Går ej/    ingen 

svår smärta      smärta 

                            0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10  

 

6. Har Du smärta under eller direkt efter 10 enbenshopp? 

 

Går ej/    ingen 

svår smärta      smärta 

                            0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10  

 

7. Utövar du för närvarande någon idrott eller annan fysisk aktivitet?  

 

0                Ingen träning/ fysisk aktivitet  

4                Begränsad träning  ±  begränsad tävling  

7                Full träning  ±  tävlar men ej på samma nivå som när symtomen började. 

10            Tävlar på samma eller högre nivå som när symtomen började. 
 

 

8. Vänligen svara antingen på A, B eller C i den här frågan 

 

 Har Du ingen smärta under idrott svara endast på fråga 8a. 
 Har Du smärta under idrott men det inte hindrar Dig från att vara aktiv  

svara endast på fråga 8b. 
 Har Du smärta som hindrar Dig från att idrotta, svara endast på fråga 8 c. 
 

 

8a.  Om Du inte har någon smärta under idrott, hur länge kan du träna/vara fysiskt aktiv? 

 

    Ingen                 0-5 min.                 5-10 min.                11-15 min.            >15 min.           

 

 

        0                        7                             14                              21                         30 

           

           

Poäng 

Poäng 

Poäng 

Poäng 
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eller   

 

 

8b. Om Du har lite smärta under aktivitet, men det inte hindrar Dig från din träning, hur 

länge kan Du träna/vara fysiskt aktiv? 

 

    Ingen                 0-5 min.                 5-10 min.                 11-15 min.            >15 min.          

 

 

        0                         4                            10                             14                          20    

 

 

eller 

 

 

8c. Om Du har smärta som hindrar Dig från att fullfölja din träning, hur länge kan Du träna 

/vara fysiskt aktiv? 

                                                                                                                                          

 

    Ingen                 0-5 min.                 5-10 min.                 11-15 min.            >15 min.                   

 

 

        0                        2                              5                               7                           10      

 

 

 

 

 

 

   TOTAL VISA SCORE 

 

 

Poäng 

Poäng 
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Bilaga 5 

 

 

 

 

 

Datum:  Sign: 

 

 

Person nr: 

 

Namn: 

 

Nr: 

 

 

ULTRALJUD ………………………. 

 

HÖGER: 

Dimension (mm): prox:.................... mid:.................... dist:.................... 

Strukturförändring:   
0: □     1: □     2: □     3: □    
Kärlinväxt: 
0: □     1: □     2: □     3: □    
Kommentar: …………………………….. 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

VÄNSTER: 

Dimension (mm): prox:.................... mid:.................... dist:.................... 

Strukturförändring:   
0: □     1: □     2: □     3: □    
Kärlinväxt: 
0: □     1: □     2: □     3: □    
Kommentar: ………………………  

Skiss 

Skiss 
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