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ABSTRACT 
 

Aim 

The aim of the present study was to try to find out whether shock wave therapy has any effect 

on pain and grip strength in patients with lateral epicondylitis. 

 

Objectives 

1. Does shock wave therapy reduce pain in patients with lateral epicondylitis? 

2. Does shock wave therapy improve grip strength in patients with lateral epicondylitis? 

 

Method 

A literature review was performed in the databases PubMed, Cochrane, Cinahl and PEDro. 

Fourteen articles were found and critically reviewed. These articles were scored according to 

the PEDro scale and the scores were translated into a scale of evidence by the Statens 

Beredning för medicinsk Utredning (SBU) and the level of evidence was determined based on 

the four different grades presented by the SBU. 

 

Results 

According to the GRADE-system there was a strong scientific evidence for a reduction of 

pain using shock wave therapy in patients with lateral epicondylitis. Contradictory results 

whether shock wave therapy was better than placebo, corticosteoroid injection or tenotomy 

have been reported in studies of similar scientific quality. This means that more research is 

needed in this field. According to the GRADE-system there was a strong scientific evidence 

for an improvement of grip strength using shock wave therapy. Furthermore, there was a 

strong scientific evidence for that shock wave is not better than any other therapy in terms of 

improving grip strength in patients with lateral epicondylitis. 

 

Conclusion 

Shock wave therapy reduces pain in patients with lateral epicondylitis. There is, however, no 

evidence for shock wave therapy to be superior to any other treatment such as placebo, 

corticosteoroid injection or tenotomy. Shock wave therapy improves grip strenght but is not 

better than placebo, corticoidsteroid injection or tenotomy in increasing grip strength in 

patients with lateral epicondylitis. 



 

 

SAMMANFATTNING 
 

Syfte  

Syftet med föreliggande studie var att försöka klargöra om stötvågsbehandling har någon 

effekt på smärta och handgreppstyrka hos patienter med lateral epikondylalgia. 

 

Frågeställningar 

1. Har stötvågsbehandling någon effekt på smärta hos patienter med lateral 

epikondylalgia, i så fall vilken?     

2. Har stötvågsbehandling någon effekt på handgreppsstyrka hos patienter med lateral 

epikondylalgia, i så fall vilken? 

 

Metod 

Sökning av litteratur utfördes i PubMed, Cochrane, Cinahl och PEDro. Detta resulterade i 14 

artiklar, som granskades och bedömdes enligt PEDro Scale. Poängbedömningen utifrån 

PEDro Scale omsattes till Statens Beredning för medicinsk Utrednings (SBU) mall för 

bevisvärde. Utifrån artiklarnas sammantagna bevisvärde bestämdes evidensnivån enligt 

SBU:s fyra nivåer.  

 

Resultat 

Enligt GRADE-systemet förelåg det ett starkt vetenskapligt belägg för att stötvågsbehandling 

har en smärtlindrande effekt vid lateral epikondylalgia. Studier av likartad vetenskaplig 

kvalitet påvisar motsägande resultat avseende om stötvågsbehandling är bättre än placebo, 

kortison eller tenotomi. Detta innebär att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt och att 

mer forskning behövs. Enligt GRADE-systemet förelåg det ett starkt vetenskapligt belägg för 

att stötvågsbehandling leder till förbättrad handgreppsstyrka vid lateral epikondylalgia. Vidare 

förelåg det ett starkt vetenskapligt belägg för att stötvågsbehandling inte är bättre än någon 

annan behandling gällande ökning av handgreppsstyrka vid lateral epikondylalgia. 

 

Slutsats 

Stötvågsbehandling har en smärtlindrande effekt hos patienter med lateral epikondylalgia. Det 

finns dock ingen evidens för att stötvågsbehandling är bättre ur smärthänseende än någon 



 

 

annan behandling såsom placebo, kortison eller tenotomi. Stötvågsbehandling leder till 

förbättrad handgreppsstyrka men är inte bättre än placebo, kortison eller tenotomi på att öka 

handgreppsstyrkan hos patienter med lateral epikondylalgia. 
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1 BAKGRUND 

1.1 Lateral epikondylalgia 

Sjukgymnaster i primärvården kommer ofta i kontakt med patienter som har besvär från 

nacke, axel, arm och armbåge. Ofta handlar det om skador i senor eller muskler. Senskador 

kan vara sekundära till trauma (ruptur) eller repetitivt arbete (överbelastning). Muskulär kraft 

överförs till skelettet där senan fäster in i benet. Vid denna övergång mellan sena och ben är 

den vanligaste lokalisationen för överbelastningsskador i senan. (Wilson & Best 2005).  

Lateral epikondylalgia är ett vanligt smärttillstånd på utsidan av armbågen. Prevalensen är 

mellan 1-3 procent av populationen (Verhaar 1994). De flesta som drabbas är mellan 40-60 år 

och det finns ingen skillnad mellan män och kvinnor (Allander 1974). Lateral epikondylalgia 

är sju till tio gånger vanligare än medial epikondylalgia och drabbar den dominanta armen i 

75 procent av fallen (Leach & Miller 1987). Tillståndet uppkommer oftast hos medelålders 

individer som utför repetitiva och kraftfulla handgrepp på arbetet och/eller fritiden. Lateral 

epikondylalgia orsakar smärta och funktionsnedsättning och många patienter kan inte 

förvärvsarbeta från några veckor, upp till år. I genomsnitt är besvärstiden vid lateral 

epikondylalgia mellan sex månader och två år (Murtagh 1988). 

 

Lateral epikondylalgia benämns på flera olika sätt, till exempel tennisarmbåge, lateral 

epikondylit, lateral epikondylalgia och lateral armbågssmärta. Termen lateral epikondylit är 

vilseledande eftersom det inte finns tecken på någon traditionell prostaglandin medierad 

inflammation (Zeisig 2008). Snarare rör det sig om någon slags tendinopati. Tendinopatier 

kan vara smärtsamma överbelastningstillstånd som kan leda till kroniska 

aktivitetsbegränsningar. En tendinos är en icke inflammatorisk degeneration inuti senan som 

orsakar förändring av senans egenskaper. Dessa degenerativa processer är associerade med 

disorientering av kollagen-fibrer, ökad celluläritet och angiofibroblastisk degeneration. 

Många av de befintliga behandlingarna syftar till att reducera den inflammatoriska responsen 

med Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAID) och kortisoninjektioner. Utvärdering av 

patofysiologin och histologin kring tendinoser visar på att dessa tillstånd är degenerativa och 

inte inflam-matoriska. (Kraushaar & Nirschl 1999) Det finns frånvaro av inflammatoriska 

celler och vaskulära förändringar i dessa områden, som talar för ineffektiv vaskulär 

försörjning (Kraushaar & Nirschl1999). Eftersom det inte finns några inflammatoriska celler 

och vaskulära förändringar i dessa områden kan man tänka sig att alternativa behandlingar 
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skulle kunna vara effektivare än NSAID. Ofta används termen tennisarmbåge, vilket innebär 

ett förhållande med repetitiv mekanisk belastning genom att använda ett kraftgrepp, såsom 

vid tennisspel (Shiri, Viikari-Juntura, Varonen & Heliovaara 2006). Dock är det inte enbart 

tennisspelare som drabbas. Begreppet lateral epikondylalgia är föremål för undersökning i 

denna litteratur-studie. 

1.2 Diagnostisering 

Lateral epikondylalgia är en klinisk diagnos som baseras på en typisk anamnes och en klinisk 

undersökning. Vid lateral epikondylalgia visar undersökningen på palpationsömhet över 

handledsextensorernas fäste nära laterala epikondylen på humerus samt smärta i området vid 

handledsextension mot motstånd. Till anamnesen hör ofta att repetitivt och kraftfullt hand-

grepp ger smärta eller att man upplever svaghet vid aktiviteter då man behöver använda hand-

grepp (Brukner & Khan 1993). De vanligaste symtomen hos patienter med lateral 

epikondylalgia är smärta och nedsatt handgreppsstyrka (Waldsworth 1987).  

 

Kriterier för diagnostisering av lateral epikondylalgia är följande: 

1. Smärta vid palpation av laterala epikondylen och fästet för extensormuskulaturen. 

2. Smärta i extensormuskelfästet vid manuellt motstånd av handledsextensorer. 

3. Smärta i extensormuskelfästet vid manuellt motstånd av långfingret. 

4. Mill´s test (handleden pronerad och radialdevierad under en extension) 

5. Test av handgreppsstyrka. 

Bland differentialdiagnoser kan nämnas refererad smärta från halsrygg, radialtunnelsyndrom, 

och artros i leden mellan radius och humerus. (Zeisig 2008) 

1.3 Anatomi 

Patologin som man finner vid lateral epikondylalgia riktar sig till fästet av m. extensor carpi 

radialis brevis (Nirschl & Pettrone 1979). M. extensor carpi radialis brevis är en av de 

muskler som urspringer från laterala epikondylen, den lägre tredjedelen av laterala epikondyl-

åsen på humerus. Den laterala epikondylen är även ursprung för andra muskler såsom m. 

extensor carpi radialis longus, m. extensor digitorum, m. extensor digiti minimi och m. 

extensor carpi ulnaris. Dessa bildar det gemensamma extensor ursprunget och är svåra att 

särskilja (Greenbaum, Itamura, Vangsness, Tibone & Atkinson 1999). M. extensor carpi 

radialis longus och m. extensor carpi radialis brevis fäster på metacarpale II och III. M. 

extensor carpi ulnaris fäster på basen av meta-carpale och m. extensor digitorum på den 
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dorsala aponeurosen av fingrarna II-V. Dessa muskler innerveras av n. radialis (C6-7). 

(Greenbaum et al. 1999) 

1.4 Etiologi/ Smärtmekanismer 

Orsaken till smärtan är oklar. Överbelastning, inflammation och/eller degeneration i senfästen 

på laterala epikondylen på humerus är de oftast förekommande förklaringarna till smärtan 

(Haker 1993). Histologiska undersökningar av extensoraponeurosen har demonstrerat en 

degenerativ process snarare än en inflammations-process (Krischek, Hopf, Nafe & Rompe 

1999). Små och ofta okända trauman av extensormusklerna i underarmen överförs till 

kontaktstället mellan ben och sena. Denna lokalisation är hypovaskulär och kan resultera i 

hypoxisk degeneration av senan (Wilson & Best 2005). 

Lateral epikondylalgia innebär en degenerativ eller misslyckad läkningsrespons av senan som 

karaktäriseras av en ökad närvaro av fibroblaster, ökade mängder av proteoglykaner och 

glukosaminer, vaskulär hyperplasi och oorganiserat kollagen i ursprunget av extensor capri 

radialis brevissenan (Nirschl & Pettrone 1979, Verhaar, Walenkamp, Kester, van Mameren & 

van der Linden 1993, Alfredson, Ljung, Thorsen & Lorentzon 2000, Putnam & Kohen 1999). 

1.5 Behandling 

Det finns flera förslag på behandling vid lateral epikondylalgia. De behandlingsalternativ som 

ofta anges är bland annat: anti-inflammatorisk medicin så kallad Non Steroidal Anti-

Inflammatory Drugs (NSAID), sjukgymnastik (ergonomiska råd, stretching, akupunktur, 

excentrisk träning, ortoser, manipulationer), stötvågsbehandling, ultraljud, laser, kortison-

injektioner och operation. Behandlingen är i första hand icke kirurgisk. Mindre än 10 procent 

av patienterna genomgår operation för sina besvär. De patienter som i regel genomgår 

operation är de med ihållande symtom och som inte svarat på icke operativ behandling. 

(Nirschl & Pettrone 1979) En operationsmetod (percutaneous release of the common extensor 

origin for tennis elbow) som används, är den beskriven av Grundberg och Dobson (2000) och 

innebär att man under anestesi flyttar extensorsenefästet cirka 1 cm från den laterala 

epikondylen på humerus (Grundberg & Dobson 2000). Kortisoninjektioner, NSAID eller 

sjukgymnastiska metoder verkar vara de vanligaste behandlingsalternativen (Peterson, 

Elmfeld & Svarsudd 2005). Delade uppfattningar råder dock om vilken behandlingsmetod 

som bör användas (Haker 1993). Det finns endast ett fåtal högkvalitativa kliniska studier som 

visar på god effekt av de vanligaste använda behandlingsmetoderna. Det råder även brist på 

kliniska riktlinjer om hur man bör behandla patienter med detta tillstånd. (Buchbinder, Green, 
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Youd, Assendelft, Barnsley & Smidt 2006) Under senare år har stötvågsbehandling före-

slagits som behandlingsmetod vid kroniska senskador (Wilson & Best 2005). 

1.6 Stötvågsbehandling 

Stötvågsbehandling (Extracorporeal Shock Wave Therapy, ESWT) började användas inom 

sjukvården i början på 1970-talet, då främst vid behandling av njurstenar. På 1990-talet 

började man använda stötvåg för att behandla muskuloskeletala besvär såsom axeltendiniter 

och frakturer som inte läkt eller vid försenad benläkning. (Ogden, Tóth-Kischkat & 

Schultheiss 2001) Det finns rapporter från början av 1990-talet från Tyskland där man använt 

stötvågsbehandling vid en rad olika muskuloskeletala besvär inklusive både mediala och 

laterala epikondyliter (Haake, Koning, Decker, Riedel, Buch & Müller 2002). 

Det finns tre huvudtekniker genom vilka stötvågor kan genereras: elektrohydrauliska, 

elektromagnetiska och piezoelektroniska. Alla dessa tekniker är beroende av omvandlingen 

av elektrisk energi till mekanisk energi (Ogden, Tóth-Kischkat & Schultheiss 2001, Seil, 

Wilmes & Nührenbörger 2006).  

 

Stötvågsbehandling delas in i fokal (fokuserad) och radial (radiell) stötvåg. Den radiella 

stötvågen mäts i Bar och den fokuserade i mJ/mm². Fokala stötvågor (elektrohydralisk- 

elektromagnetisk- och piezoelektrisk stötvåg) producerar stötvågor som är direkt fokuserade 

till det affekterade området, till skillnad från radiala stötvågor som inte är fokuserade till ett 

specifikt område (Chung & Wiley 2002). 

 

En kliniskt tillämplig fokuserad stötvåg är en kontrollerad explosion som producerar en 

ljudvåg på i stort sett samma sätt som en snabbt flygande flygplan producerar en ljudvåg. När 

stötvågen träder in i vävnaden skingras den och reflekteras så att rörelseenergin absorberas i 

vävnaden. Stötvågen är en övergående tryckstörning som sprider sig snabbt tredimensionellt. 

Medicinskt användbara stötvågor genereras genom vätska (vatten) och gelé för att underlätta 

överföring till biologiska vävnader (Ogden, Tóth-Kischkat & Schultheiss 2001). Eftersom 

stötvågor överförs dåligt genom luft, används ultraljudsgelé mellan apparaten och 

målvävnaden (Ogden, Alvarez, Levitt & Marlow 2001). Stötvågen orsakar en expansion och 

en koncentration inom vätskan, vilket i sin tur leder till en förändring i den lokala densiteten. 

Vid gränsen (gränssnittet) av två vävnader reflekteras en del av den närmande stötvågen 

medan den andra överförs. För att stötvågor skall vara effektiva måste den maximalt 
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fördelaktiga energipulsen fokuseras/koncentreras på den punkt där man vill erhålla 

behandlingseffekt.  

Det finns två grundläggande effekter: en primär och en sekundär effekt. Den primära effekten, 

det vill säga den direkta alstringen av den mekaniska kraften är då stötvågor konverteras till 

kinetisk energi. Denna impedansskillnad (muskel/fett gentemot ben) förändrar energin 

ytterligare genom reflektion och transmission. Den sekundära effekten innebär alltså den 

indirekta alstringen av mekanisk kraft via kavitation. En signifikant vävnadseffekt är 

kavitation till följd av den negativa fasen av vågförökningen. Kavitation betyder alstring och 

rörelse av bubblor i en vätska eller vävnad orsakad av ändring av gaser som normalt löses upp 

i vätskor till gasformig fas. (Ogden, Tóth-Kischkat & Schultheiss 2001) 

Vissa bubblor kan motstå en viss mängd stötvågor medan andra kollapsar. Det är vid gränsen 

mellan olika vävnader, såsom mellan muskler och ben och lungvävnad, som ljudvågorna 

upplever största skillnaden och avger den högsta energin. Där förväntas även den största 

biologiska effekten. (Ogden, Tóth-Kischkat & Schultheiss 2001) 

1.6.1 Lokalisation 

Lokalisationen av stötvågorna vid stötvågsbehandling kan variera, vilket påverkar resultatet. 

Det finns tre vanliga metoder för lokalisering/fokusering. Den första kallas anatomisk 

fokusering där stötvågen riktas mot en anatomisk lokalisation genom palpation av strukturen, 

till exempel den laterala epikondylen. Den andra kallas guidad fokusering (image-guided 

focusing) som åstadkoms via guidat ultraljud, fluoroskopi eller tomografi. Den tredje metoden 

kallas klinisk fokusering där stötvågor riktas mot det mest smärtande området genom 

feedback av patienten. För att behandlingen skall vara effektiv måste stötvågorna riktas till en 

korrekt anatomisk lokalisation och tillräcklig stötvågs-energi måste levereras för att 

åstadkomma cellulära, histologiska, strukturella och/eller biokemiska förändringar i syfte att 

minska patientens symtom. (Sems, Dimeff & Ianotti 2006) 

1.6.2 Definition av fysiska parametrar 

Då man studerar effekten av stötvåg på mjukvävnad eller ben är det viktigt med fokalvolymen 

på målvävnaden som exponeras för stötvågen. I teorin fokuseras vågorna till en fokuspunkt, 

men i själva verket har vågorna en långt mer betydande fokalvolym. Processerna som 

stötvågor framkallar i biologisk vävnad är dock ännu inte helt klarlagda (Ogden, Tóth-

Kischkat & Schultheiss 2001). 
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Energitätheten (Energy flux density) är ett mått på energin per kvadrat (mJ/mm²) som släpps 

av ljudvågen vid en specifik punkt. Denna energitäthet härleds från trycket, vilket är viktigt 

för att övervinna olika tröskelvärden som i sin tur syftar till att generera vissa biologiska 

effekter (Ogden, Tóth-Kischkat & Schultheiss 2001). 

Lågenergi flux applikation (<0,10 till 0,12 mJ/mm²) tolereras generellt med lätt eller moderat 

obehag. Högenergi flux applikation (>0,12 mJ/mm²) kräver lokalbedövning (Rompe, Zoellner 

& Nafe 2001). Chung & Wiley (2002) delar in stötvågorna i tre olika energikategorier: låg, 

medium eller hög. Se tabell nedan. 

 

Tabell I Stötvågsterapins olika energinivåer 

Energinivå                   mJ/mm² 

Lågenergi                    < 0,08 

Mediumenergi             0,08-0,28 

Högenergi                    > 0,6 

 

Tryckdistributionen, energidensiteten och den totala akustiska energin är de viktigaste fysiska 

parametrarna vid behandling av ortopediska åkommor. Den exakta inverkan som stötvågor 

förmedlar till olika muskuloskeletala vävnader är inte helt klarlagd (Chung & Wiley 2002).  

1.6.3 Hur verkar stötvågsbehandling? 

Den exakta verkningsmekanismen bakom stötvågsbehandling är i dagsläget ej klarlagt. En 

teori är att när stötvågen når senan och dess celler förändras genomsläppligheten på neuronets 

cellmembran. Detta leder till att ett högre stimuli krävs innan en aktionspotential kan uppstå. 

Själva stötvågen orsakar även en patologisk kärlinväxt och kalcium sprängs bort från senan 

och blodgenomströmningen ökar. Detta ökade blodflöde medför att kroppens egna läkande 

processer kan börja. (Chung & Wiley 2002) 

Stötvågor genererar höga spänningar som agerar vid vävnadsgränserna och som dessutom 

genererar tänjbara krafter som orsakar kavitation. Vid behandling av muskuloskeletal vävnad 

med stötvåg vill man ej åstadkomma sönderfall som vid behandling av njurstenar, utan man 

vill snarare skapa en mikroskopisk störning i den interstitiella och extracellulära vätskan. 

(Ogden, Tóth-Kischkat & Schultheiss 2001) 

Direkt stötvågseffekt och indirekt kavitationseffekt orsakar hematomformation och fokal 

celldöd, som sedan stimulerar formation av nytt ben eller vävnad. Smärtlindring verkar vara 
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en uppgift av den totala mängden applicerad energi. Ett visst tröskelvärde på energidensiteten 

måste överskridas för att stimulera en läkningsprocess (Ogden, Tóth-Kischkat & Schultheiss 

2001).  

Stötvågsbehandling stimulerar eller reaktiverar läkningsprocessen i senor, omgivande vävnad 

och ben. Troligtvis genom mikrostörningar av avaskulära eller minimalt vaskulära vävnader 

för att uppmuntra revaskulärisering, frisättning av lokala tillväxtfaktorer och genom att 

rekrytera lämpliga stamceller som främjar normal vävnadsläkning (Thiel 2001). Stötvågen är 

verksam vid gränsen mellan olika material med olika akustisk dämpning. Reflektion vid 

denna gräns och dämpningen inuti materialet leder till energiförlust i stötvågen. Den snabba 

tryckövergången i stötvågorna med högt tryck och kort stegringstid orsakar ett högt tryck vid 

gränsen så att materialstrukturen spricker. Dragdelen av stötvågen motsvarar en lokal 

sänkning av trycket så att kavitationsbubblor bildas. Dessa bubblor växer under påverkan av 

dragvågen. Om trycket är normalt, kollapsar bubblorna okontrollerat och en stor 

energikoncentration inträffar. (Thiel 2001) 

Den initiala smärtlindrande effekten som många patienter upplever beror på den ökade 

genomsläppligheten i cellmembranet. Detta leder till att nociceptorerna förlorar förmågan att 

generera smärta (gate control mekanismen) (Ogden, Alvarez, Levitt & Marlow 2001).  

 

För att komma fram till vilken energinivå av stötvågsbehandling som lämpar sig bäst har man 

gjort studier på achillessenor hos kaniner. Undersökningen resulterade i att det troligtvis inte 

lämpar sig att ge stötvågsimpulser över 0,28 mJ/mm² då man såg bestående inflammatoriska 

egenskaper efter fyra veckor på senorna (Rompe, Kirpatrick, Kullmr, Schwitalle & Krischek 

1998). 
 

1.6.4 Kontraindikationer för stötvågsbehandling 

Kontraindikationer för behandling med stötvåg föreligger vid följande tillstånd: blödarsjuka, 

infekterad vävnad, lungvävnad, patienter med stent, patienter med hjärtimplantat och vid 

malignitet (Ogden, Alvarez, Levitt & Marlow 2001). 

1.6.5 Biverkningar 

Biverkningar vid behandling med stötvåg är få till antalet, ofarliga och övergående. De 

biverkningar man sett vid studier är svullnad, rodnad i huden samt smärta under själva 

applikationen (Haake, Koning, Decker, Riedel, Buch & Müller 2002). 
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1.7 Utvärderingsinstrument 

Smärta och smärtassocierade symtom är de dominerande orsakerna till varför hjälp sökes vid 

lateral epikondylalgia. Alla behandlingsmetoder syftar till att minska smärtan. Smärta kan 

mätas med VAS (Visual Analogous Scale). Skalan innebär att man på en 100 mm lång linje 

som startar med "ingen smärta" och slutar med "värsta tänkbara smärta" skall skatta sin 

smärta. Patienten ombeds att skatta smärtintensiteten på denna skala under en viss aktivitet 

eller i vila. Enligt en studie av Williamson och Hoggart är VAS-skalan valid, reliabel och 

sensitiv (Williamson & Hoggart 2005). Eftersom patienter med lateral epikondylalgia 

besväras av smärta under aktiviteter där handgrepp används, så är handgreppsstyrka ett 

användbart utvärderingsmått. Handgreppsstyrka ger ett kvantitativt mått på behandlings-

resultat (Thurtle, Tyler & Cawley 1984). Handgreppsstyrka kan mätas med olika instrument 

exempelvis med en Jamar dynamometer (Preston Healthcare, Jackson, USA) eller en vigori-

meter, som är en dynamometer med en gummiballong som man kramar med handen. 

Reliabiliteten och validiteten för Jamar dynamometer anses god (Mathiowetz, Weber, Volland 

& Kashman 1984). 

 

Lateral epikondylalgia är ett svårbehandlat tillstånd (Geoffroy, Yaffe & Rohan 1994) där 

besvären kan pågå under lång tid (Ozturan et al. 2010). Evidens saknas vad gäller vilken 

behandling som är effektivast och på senare tid har intresset för stötvågsbehandling ökat 

avsevärt. Därför är det viktigt att undersöka vilken evidens det finns för stötvågsbehandling. 

2 SYFTE  
Syftet med föreliggande studie var att undersöka stötvågsbehandlingens eventuella effekt på 

smärta och handgreppsstyrka vid lateral epikondylalgia. 

2.1 Frågeställningar 

1. Har stötvågsbehandling någon effekt på smärta hos patienter med lateral 
epikondylalgia, i så fall vilken?     

2. Har stötvågsbehandling någon effekt på handgreppsstyrka hos patienter med lateral 
epikondylalgia, i så fall vilken? 

3 METOD  
Designen på denna studie är en systematisk litteraturgenomgång.   

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Mathiowetz%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6715829
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Weber%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6715829
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Volland%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6715829
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Kashman%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6715829
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3.1 Inklusionskriterier  

- Publikationer på svenska och/eller engelska i vetenskapliga tidskrifter  
- Randomiserade kontrollerade studier (RCT) 
- Humanstudier   

3.2 Exklusionskriterier  

- Publikationer på andra språk än svenska och engelska 
- Andra studier än randomiserade kontrollerade studier 
- Djurstudier 

3.3 Litteratursökning  

Sökning av litteratur utfördes i PubMed, Cochrane, Cinahl och PEDro i december 2012 samt i 

framtagna artiklars referenslistor. De sökord som användes presenteras i tabellen nedan 

(Tabell II). För att underlätta sökningen användes avancerad sökning på PubMed där följande 

begränsningar (limits) användes: humanstudier, randomiserade kontrollerade studier samt 

publikationer på svenska och engelska.  
 

Tabell II. Sökord och ”träffar” i databaserna.  

Sökordskombinationer PubMed/Medline Cochrane Cinahl PEDro 
Shockwave and tennis elbow 

 
2 7 0 3 

Shockwave and lateral elbow 

pain 
2 2 0 4 

Shock wave and tennis elbow  

 
17 2 2 12 

Shock wave and lateral elbow 

pain 
12 2 2 13 

ESWT and tennis elbow 

 
9 2 1 5 

ESWT and lateral elbow pain 

 
7 2 1 10 

Träffar 49 17 6 47 

Totalt antal valda artiklar 17 2 2 9 

 

 

Totalt gav sökningen 49 träffar i PubMed, vilka överensstämde med inklusionskriterierna och 

exklusionskriterierna. Efter att dubbletter hade sorterats ut återstod 17 artiklar, vilka 

överensstämde med inklusionskriterierna och exklusionskriterierna.  

Av de 17 artiklar som påvisades i Cochrane valdes 13 artiklar bort på grund av att fem var 

skrivna på tyska och åtta var review artiklar.  Efter att dubletter hade sorterats ut återstod två 
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artiklar. 

Av de sex artiklar som påvisats i Cinahl återstod två då dubletter hade sorterats ut. 

Av de 47 artiklar som påvisades i PEDro valdes 20 bort. Elva artiklar valdes bort för att de ej 

var skrivna på svenska eller engelska och åtta valdes bort på grund av att de var 

reviewartiklar. En valdes bort eftersom den ej var en RCT-studie.  Efter att dubletter hade 

sorterats ut återstod nio artiklar. 

 

De 17 artiklar som hade påvisats i PubMed täckte även in de 13 artiklar som hade påvisats i 

Cochrane, Cinahl och PEDro.  

Efter genomläsning av samtliga 17 artiklar valdes tre artiklar bort. En av de 17 artiklarna 

(Melegati, Tornese, Bandi & Rubini 2004) valdes bort då man endast hade jämfört 

behandlingslokalisationer. En annan artikel (Haake et al. 2002) valdes bort eftersom man i 

den undersökningen endast hade studerat biverkningar vid stötvågsbehandling. Ytterligare en 

artikel (Rompe, Zoellner & Nafe 2001) valdes bort, eftersom den inte var en RCT-studie. De 

återstående 14 artiklarna granskades i denna systematiska litteraturstudie.  

 

I 11 artiklar (Gündüz, Ünsal Malas, Borman, Kocaoglu & Özcakar 2012, Staples, Forbes, 

Ptasznik, Gordon & Buchbinder 2008, Radwan, ElSobhi, Badawy, Reda, & Khalid 2008, 

Pettrone & Mc Call 2005, Spacca, Necozione, & Cacchio 2005, Chung & Wiley 2004, 

Rompe, Decking, Schoellner & Theis 2004, Melikyan, Shahin, Miles & Bainbridge 2002, 

Haake et al. 2002, Rompe, Hopf, Küllmer, Heine & Bürger 1996, Rompe, Hopf, Küllmer, 

Heine, Bürger, Nafe 1996) redovisas smärta mätt med VAS och handgreppsstyrka mätt med 

dynamometer. I två artiklar (Speed, Nichols, Richards, Humphreys, Wies, Burnet & 

Hazleman 2001, Crowther, Bannister, Huma & Rooker 2002) redovisas endast smärta mätt 

med VAS. I en artikel (Ozturan, Yucel, Cakici, Guven & Sungur 2010) redovisas endast 

handgreppsstyrka mätt med dynamometer. 

3.4 Evidensgranskning  

Alla inkluderade studier granskades och poängsattes enligt PEDro Scale (Physiotherapy 

Evidence Database Scale) (se bilaga 1, 2 och 3). Skalan granskar studiers trovärdighet och om 

tillräckligt mycket statistisk information finns tillgänglig för att kunna tolka studien. Skalan 

utesluter reviews. PEDro Scale värderar endast intern validitet, vilket innebär att den endast 

kan tolkas av berörd profession. Skalan är 11-gradig varav 10 kriterier poängsätts (PEDro 
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1999). Reliabiliteten vid användning av PEDro Scale anses vara tillräckligt god för att skalan 

skall kunna användas vid en systematisk översikt av sjukgymnastiska RCT-studier (Maher, 

Sherrington, Herbert, Moseley & Elkins 2003).  

 

Författaren (MW) till föreliggande litteraturstudie sökte efter de inkluderade studierna i 

PEDros databas för att kontrollera om de blivit granskade och poängsatta tidigare. Antal 

påvisade artiklar i PEDros databas var 11. Övriga tre artiklar granskades och poängsattes av 

MW. 

Statens Beredning för medicinsk Utredning (SBU) arbetar med evidensbaserad medicin och 

har till uppgift att göra en kritisk granskning av medicinska och vårdvetenskapliga metoder 

inom sjukvården (Olsson & Sörenssen 2007). Enligt SBU:s graderingsskala (Tabell III) kan 

studier delas in utifrån bevisvärde, vilket är ett uttryck för studiernas tillförlitlighet, när det 

gäller att besvara aktuell frågeställning (Britton 2000, SBU 2009). 
 

Tabell III. Gradering av bevisvärde enligt SBU. 

Högt bevisvärde:             RCT, tillräckligt stor studie, väl genomförd och analyserad.

Medelhögt bevisvärde:  Stora studier, matchande grupper eller liknande. 

Lågt bevisvärde:              Stora bortfall eller andra osäkerheter, studier med selekterade kontroller. 

 

Efter poängsättning av artiklarna utifrån PEDro Scale omsattes poängen enligt Juhlin, Smeds-

Isaksson & Tano-Nordin (2006) till SBU:s mall för bevisvärde, se tabell IV. Utifrån 

artiklarnas sammantagna bevisvärde bestämdes därefter evidensnivån enligt de fyra nivåer 

som finns presenterade av SBU, se tabell V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel IV. Poäng enligt PEDro Scale omvandlade till bevisvärde.  

  PEDro Scale                                                                            Studiers bevisvärde enligt SBU 

8‐11  Högt bevisvärde 

  Tillräckligt stor studie, lämplig studietyp, väl 

genomförd och analyserad. Kan vara en stor 

RCT‐studie när det gäller utvärdering av en 

behandlingsform. För övriga områden: Uppfyller väl 

på förhand uppställda kriterier.  

4‐7  Medelhögt bevisvärde 

  Behandlingseffekter: Studier med kontroller från 

andra geografiska områden, matchade grupper eller 

liknande. För övriga områden: Uppfyller delvis på 

förhand uppställda kriterier.  

0‐3  Lågt bevisvärde 

  Skall ej ligga som enda grund för slutsatser, t ex 

studier med selekterade kontroller (retrospektiv 

jämförelse mellan patientgrupper som fått 

respektive inte fått en viss behandling), stora  

bortfall eller andra osäkerheter. För övriga områden: 

Uppfyller dåligt på förhand uppställda kriterier. 

 

 

SBU använder det internationellt utarbetade GRADE-systemet för att klassificera styrkan på 

det vetenskapliga underlaget. GRADE-systemets evidensgradering bygger på en fyragradig 

skala från starkt, måttligt och lågt till mycket lågt vetenskapligt underlag. SBU har valt att 

ersätta ordet ”lågt” med ”begränsat” och ”mycket lågt” med ”otillräckligt”, men de innebär 

samma sak. Skälen till att ordvalet är ändrat är att det överensstämmer bättre med SBU:s 

tidigare nomenklatur och att det anses ge bättre vägledning. (SBU 2013). 
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Evidensstyrkan för det vetenskapliga underlaget med SBU:s terminologi blir då följande: 

starkt ( ), måttligt ( ), begränsat ( ) och otillräckligt ( ). Begränsat underlag kan 

vara tillräckligt för att tillämpa metoden i klinisk praxis om andra kriterier är uppfyllda, till 

exempel rimlig kostnadseffektivitet. Otillräckligt underlag tydliggör att man måste ha mer 

forskning innan metoden kan tillämpas i stor skala. Förenklat kan man säga att ett starkt 

vetenskapligt underlag är så stabilt att risken endast är liten för att ny forskning kommer att 

leda till nya slutsatser. Motsatt innebär ett begränsat vetenskapligt underlag att det är högre 

risk för att nya studier kan förändra slutsatsen. (SBU 2013). 



 

Tabell V. Gradering av evidensstyrka (GRADE) enligt SBU. 

Starkt vetenskapligt underlag ( ) Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet utan 

försvagande faktorer vid en samlad bedömning.  

Måttligt starkt vetenskapligt underlag ( ) Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet 

med förekomst av enstaka försvagande faktorer vid en samlad bedömning. 
 

Begränsat vetenskapligt underlag ( ) Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med 

försvagande faktorer vid en samlad bedömning. 

Otillräckligt vetenskapligt underlag ( ) 

När vetenskapligt underlag saknas, tillgängliga studie har låg kvalitet eller där studier av likartad kvalitet 

är motsägande anges det vetenskapliga underlaget som otillräckligt. 

 

4 RESULTAT 
Resultaten presenteras i tabellform där de viktigaste parametrarna presenteras. En resultat-

sammanställning av de totalt 14 artiklar som granskats redovisas i bilaga 1. Samman-

ställningen visar deltagarantal, bortfall, intervention, typ av stötvåg, energitäthet samt antal 

stötar. Dessutom visar den behandling, lokalisation, duration av symtom, uppföljning, 

utvärderingsvariabler, resultat, vilket statistisk test och vilken signifikansnivå man använt sig 

av samt poäng på PEDro Scale respektive bevisvärde enligt SBU. 
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4.1 Artikelpresentation i tabell 

Här nedan finns en presentation av de granskade artiklarna i tabellform: 
 

Tabell VI. Artiklar med PEDro poäng och bevisvärde enligt SBU. 
Nr Författare Intervention PEDro Bevisvärde SBU 

1 Gündüz et al 2012 Stötvåg, kortison,värme mm. 7/10 Medelhögt  

2 Ozturan et al 2010 Stötvåg, kortison, autolog blod inj. 5/10 Medelhögt  

3 Staples et al 2008 Stötvåg, placebostötvåg  9/10 Högt 

4 Radwan et al 2008 Stötvåg, tenotomi 7/10 Medelhögt 

5 Pettrone et al 2005 Stötvåg, placebostötvåg 9/10 Högt  

6 Spacca et al 2005 Stötvåg, placebostötvåg 8/10 Högt 

7 Chung et al 2004 Stötvåg+stretchPlacebostötvåg+stretch 8/10 Högt  

8 Rompe et al 2004 Stötvåg, placebostötvåg 9/10 Högt  

9 Melikyan et al 2002 Stötvåg, placebostötvåg 6/10 Medelhögt  

10 Haake et al 2002 Stötvåg, placebostötvåg 8/10 Högt  

11 Speed et al 2001 Stötvåg, placebostötvåg 8/10 Högt  

12 Crowther et al 2002 Stötvåg, kortison 3/10 Lågt  

13 Rompe et al 1996 a Stötvåg, placebostötvåg 6/10 Medelhögt  

14 Rompe et al 1996 b Stötvåg, placebostötvåg 3/10 Lågt  

 

4.2 Frågeställningar 

1. Har stötvågsbehandling någon effekt på smärta hos patienter med lateral 
epikondylalgia?  

Alla studier förutom en (Ozturan et al. 2010) har studerat smärta mätt med VAS som 
utvärderingsinstrument. Samtliga studier visar på att stötvågsbehandling har effekt på smärta 
hos patienter med lateral epikondylalgia. Gällande om stötvågsbehandling är bättre än 
placebo, kortison eller tenotomi visar de granskade studierna på motsägande resultat.  

I sju studier (Gündüz et al. 2012, Staples et al. 2008, Radwan et al. 2008, Chung & Wiley 
2004, Melikyan et al. 2002, Haake et al. 2002, Speed et al. 2001) redovisas det att det inte 
föreligger någon skillnad mellan stötvågsbehandling och placebo/kortison eller tenotomi. 
Crowther et al. (2002) påvisar att kortison är bättre än stötvågsbehandling på att påverka 
smärta mätt med VAS. I fem studier (Pettrone et al. 2005, Spacca et al. 2005, Rompe et al. 
2004, Rompe et al. 1996 a,b) påvisas signifikant skillnad i smärtreduktion mellan 
stötvågsbehandling och placebostötvåg till fördel för stötvågsgruppen.  
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Dessa resultat pekar på att stötvågsbehandling inte har bättre effekt på smärta än 
placebostötvåg, kortison eller tenotomi. 

Finns det signifikant skillnad mellan studiegrupperna gällande smärtreduktion? Se tabell VII. 

Tabell VII. Jämförelser avseende smärtreduktion efter stötvågsbehandling vid lateral 
epikondylalgia. N=14 

Nr Författare JA NEJ Hur ser skillnaden ut? 

1 Gündüz et al. 2012  x  

2 Ozturan et al. 2010   Ej undersökt smärta 

3 Staples et al. 2008  x  

4 Radwan et al. 2008  x  

5 Pettrone et al. 2005 x  Stötvåg bättre än placebostötvåg. 

6 Spacca et al.2005 x  Stötvåg bättre än placebostötvåg. 

7 Chung et al. 2004  x  

8 Rompe et al. 2004 x  Stötvåg bättre än placebostötvåg. 

9 Melikyan et al. 2002  x  

10 Haake et al. 2002  x  

11 Speed et al. 2001  x  

12 Crowther et al. 2002 x  Kortison bättre än stötvåg. 

13 Rompe et al. 1996 a x  Stötvåg bättre än placebostötvåg. 

14 Rompe et al. 1996 b x  Stötvåg bättre än placebostötvåg. 

 

2. Har stötvågsbehandling någon effekt på handgreppsstyrka hos patienter med lateral 
epikondylalgia? 

Alla studier förutom två (Speed et al. 2001, Crowther et al. 2002) har studerat 
handgreppsstyrka hos försökspersonerna. Många studier påvisar en ökning av 
handgreppsstyrka med stötvågsbehandling, men stötvågsbehandlingen är inte överordnad 
någon annan behandling gällande handgreppsstyrka. 

Elva studier (Gündüz et al. 2012, Ozturan et al. 2010, Staples et al. 2008, Radwan et al. 2008, 
Pettrone et al. 2005, Chung & Wiley 2004, Rompe et al. 2004, Melikyan et al. 2002, Haake et 
al. 2002, Speed et al. 2001, Rompe et al. 1996 a,b) visar att det inte föreligger någon skillnad i 
handgreppsstyrka mellan stötvågsbehandling och placebo/kortison eller tenotomi. En studie 
(Spacca et al. 2005) visar att stötvågsbehandling ger signifikant bättre handgreppsstyrka vid 
uppföljning jämfört med placebostötvåg. Ozturan et al. (2010) visar att vid uppföljning efter 
26 veckor ger stötvågsbehandling bättre handgreppsstyrka jämfört med kortison och autolog 
blodinjektion men denna skillnad föreligger inte vid 12 och 52 veckors uppföljning. 

Finns det signifikant skillnad mellan studiegrupperna gällande handgreppsstyrka? Se tabell 
VIII. 
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Tabell VIII. Jämförelser avseende förbättrad handgreppsstyrka efter stötvågsbehandling vid 
lateral epikondylalgia. N= 14 

Nr Författare JA NEJ Hur ser skillnaden ut? 

1 Gündüz et al. 2012  x  

2 Ozturan et al. 2010 x x Kortison gav bättre handgreppsstyrka vid 4 v. Stötvåg bättre 

vid 26 v. Ingen signifikant skillnad vid 12 och 52 v. 

3 Staples et al. 2008  x  

4 Radwan et al. 2008  x  

5 Pettrone et al. 2005  x  

6 Spacca et al.2005 x  Stötvåg bättre än placebostötvåg. 

7 Chung et al. 2004  x  

8 Rompe et al. 2004  x  

9 Melikyan et al. 2002  x  

10 Haake et al. 2002  x  

11 Speed et al. 2001   Ej undersökt handgreppsstyrka. 

12 Crowther et al. 2002   Ej undersökt handgreppsstyrka. 

13 Rompe et al. 1996 a  x  

14 Rompe et al. 1996 b  x  

 

4.3 Evidensgranskning enligt GRADE-systemet 

1. Har stötvågsbehandling någon effekt på smärta hos patienter med lateral 
epikondylalgia?  

Enligt GRADE-systemet finns det ett starkt vetenskapligt underlag som stödjer att 
stötvågsbehandling har effekt på smärta hos patienter med lateral epikondylalgia. Gällande 
om stötvågsbehandling är bättre än placebo, kortison eller tenotomi, visar studier av likartad 
vetenskaplig kvalitet på motsägande resultat. Detta innebär att det vetenskapliga underlaget är 
otillräckligt och att mer forskning behövs i området. 

2. Har stötvågsbehandling någon effekt på handgreppsstyrka hos patienter med lateral 
epikondylalgia? 

Enligt GRADE-systemet finns det ett starkt vetenskapligt underlag som stödjer att 
stötvågsbehandling ger en ökning av handgreppsstyrka. Det finns ett starkt vetenskapligt 
underlag som också stödjer att stötvågsbehandling inte är bättre än någon annan behandling 
på att öka handgreppsstyrkan hos patienter med lateral epikondylalgia. 
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4.4 Artikelpresentation i text  

I en studie av Günduz el al. (2012) jämfördes stötvågsbehandling med kortison och 

värme/ultraljud/friktioner. Försökspersonerna delades in i tre grupper. Försökspersonerna i 

grupp 1 (sjukgymnastik) erhöll hot pack i 15 minuter, ultraljud i fem minuter och friktions-

massage i fem minuter under tio tillfällen. Försökspersonerna i grupp 2 (kortison) erhöll en 

kortisoninjektion (20 mg Methylprednisolon acetat och 1 ml Prilocain) vid ett enstaka tillfälle. 

Försökspersonerna i grupp 3 (stötvåg) behandlades med stötvåg varannan dag med totalt 10 

behandlingar. Trycket var 1,4 bar, frekvensen 4,0 Hz och antal stötar var 500. Smärtan mätt 

med VAS minskade signifikant efter en, tre och sex månader efter behandling i alla 

grupperna. Vid uppföljningen efter en, tre och sex månader såg man ingen skillnad mellan 

studiegrupperna gällande smärta mätt med VAS och greppsstyrka mätt med Jamar. 

 

Ozturan et al. (2010) jämförde i sin studie stötvågsbehandling med kortison och autolog 

blodinjektion. Försökspersonerna delades in i tre grupper. Försökspersonerna i grupp 1 

(kortison) erhöll en kortisoninjektion (1 ml Prilocain och 1 ml Methylprednisolon acetat) på 

den ömma delen av senan. Försökspersonerna i grupp 2 (autolog blodinjektion) erhöll en 

injektion med 2 ml av sitt eget blod taget från den kontralaterala antekubitala fossan. 

Försökspersonerna i grupp 3 (stötvåg) behandlades med stötvåg en gång i veckan i tre veckor. 

Totalt erhöll de 2000 stötar per gång på den mest ömma punkten vid armbågen med en 

energitäthet på 0,17 mJ/mm². Vid fyra veckors uppföljning var förbättringen av handgrepps-

styrka signifikant bättre i kortisongruppen än både i stötvågsgruppen och i blodinjektions-

gruppen. Vid 12 veckors uppföljning fanns det ingen signifikant skillnad mellan grupperna, 

inte heller vid 52 veckors uppföljning. Vid 26 veckors uppföljning kunde man se att 

handgreppsstyrkan var signifikant bättre hos stötvågsgruppen jämfört med kortisongruppen. 

Däremot fanns det ingen signifikant skillnad mellan kortison- och blodinjektions-gruppen 

gällande handgreppsstyrka. Inte heller mellan stötvågsgruppen och blodinjektionsgruppen 

kunde man se någon signifikant skillnad gällande handgreppsstyrka vid uppföljningen efter 

26 veckor. Dock såg man vid 52 veckors uppföljning att stötvågsgruppen hade ännu bättre 

handgreppsstyrka jämfört med innan, men det fanns ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna då. 

 

Staples et al. (2008) jämförde i sin studie stötvågsbehandling med placebostötvåg. 

Stötvågsgruppen erhöll stötvåg en gång i veckan i tre veckors tid på den mest smärtsamma 
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punkten i armbågen. Energitätheten låg på 0,56 mJ/mm² och antalet stötar per behandling var 

2000. Placebogruppen erhöll en subterapeutisk dos på 100 stötar per gång med en energitäthet 

som ej översteg 0,3 mJ/mm². Parallellt med denna behandling instruerades patienterna i båda 

grupperna i standardiserade töjningsövningar och de fick använda sig av ortos om de ville. 

Vid uppföljning efter sex veckor, tre respektive sex månader efter avslutad behandling såg 

man signifikant förbättrade värden för båda grupperna gällande smärta och handgreppsstyrka 

men det fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna. 

 

Radwan et al. (2008) jämförde i sin studie stötvågsbehandling med perkutan tenotomi dvs att 

man under anestesi flyttar på extensorsenefästet cirka en cm från den laterala epikondylen. 

Stötvågsgruppen erhöll behandling vid ett tillfälle. Då erhöll de 1500 stötar i den mest 

smärtsamma punkten i armbågen. Energitätheten låg på 0,22 mJ/mm². Uppföljning skedde 

efter tre, sex och 12 veckor samt 12 månader. Ingen signifikant skillnad förelåg mellan 

stötvågsbehandling och operation gällande smärta och handgreppsstyrka. 

 

Pettrone et al. (2005) jämförde i sin studie stötvågsbehandling med placebo. Stötvågsgruppen 

erhöll stötvåg en gång i veckan i tre veckors tid på den mest smärtsamma punkten i armbågen. 

De erhöll 2000 stötar och energitätheten låg på 0,06 mJ/mm². Uppföljning skedde 12 veckor 

efter avslutad behandling. Vid uppföljning efter 12 veckor såg man en signifikant skillnad i 

smärtreduktion till fördel för stötvågsgruppen. Ingen skillnad förelåg i handgreppsstyrka 

mellan grupperna efter 12 veckor. 

 

Spacca et al. (2005) jämförde i sin studie stötvågsbehandling med placebo. Stötvågsgruppen 

erhöll stötvåg en gång i veckan i fyra veckor. Det framgår inte exakt lokalisation av 

stötvågsbehandlingen.  Interventionsgruppen erhöll totalt 2000 stötar. De första 500 stötarna 

med ett tryck på 1,2 bar och en frekvens på 4,0 Hz och resterande 1500 stötar med ett tryck på 

1,0 bar och 10 Hz. Placebogruppen erhöll totalt 20 stötar. De första fem stötarna med ett tryck 

på 1,2 bar och 4 Hz och resterande 15 stötar med ett tryck på 1 bar och 10 Hz. Uppföljning 

skedde direkt efter behandlingen samt sex månader efter avslutad behandling. Vid båda 

uppföljningarna såg man statistiskt signifikant skillnad mellan stötvågsbehandling och 

placebo gällande smärtfri handgreppsstyrka och smärta. Stötvågsbehandling gav signifikant 

bättre smärtlindring och ökad smärtfri handgreppsstyrka jämfört med kontrollgruppen. 

 



19 

 

Chung & Wiley (2004) jämförde i sin studie stötvågsbehandling med placebo. Båda 

grupperna fick även ett stretchprogram för underarmen. Stötvågsgruppen erhöll stötvåg en 

gång i veckan i tre veckor på den mest smärtsamma punkten i armbågen. De erhöll 2000 

stötar med en energitäthet på mellan 0,03-0,17 mJ/mm². Placebogruppen erhöll samma antal 

stötar med 0,03 mJ/mm² med en luftdyna mellan transmittorn och huden. Uppföljningstiden 

var åtta veckor. Ingen signifikant skillnad påvisades mellan grupperna vid uppföljning efter 

åtta veckor gällande smärta och handgreppsstyrka. 

 

Rompe et al. (2004) jämförde i sin studie stötvågsbehandling med placebo hos tennisspelare. 

Stötvågsgruppen erhöll stötvåg en gång i veckan i tre veckor på den mest smärtsamma 

punkten i armbågen. De erhöll 2000 stötar med en energitäthet på 0,09 mJ/mm². 

Placebogruppens upplägg var precis likadan till skillnad från att placebogruppen hade en 

luftdyna mellan transmittorn och huden som reflekterade stötvågorna. 

Uppföljningstiden var tre och 12 månader efter behandling. Ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna gällande handgreppsstyrka noterades varken vid tre eller 12 månaders uppföljning. 

Vid tre månaders uppföljning såg man dock en signifikant större smärtlindring mätt med VAS 

vid handledsextension mot motstånd hos stötvågsgruppen jämfört med kontrollgruppen.  

 

Melikyan et al. (2003) jämförde i sin studie stötvågsbehandling med placebo. 

Stötvågsgruppen erhöll stötvåg en gång i veckan i tre veckor på extensorsenefästet med 

ultraljudsguidning. Energitätheten låg på 333 mJ/mm² totalt. Det framgår ej hur många stötar 

som gavs men energitätheten efter tre behandlingar var max 1000 mJ/mm². Placebogruppens 

upplägg var precis likadan till skillnad från att placebogruppen hade en luftdyna mellan 

transmittorn och huden som reflekterade stötvågorna. Uppföljningstiden var en, tre och 12 

månader efter avslutad behandling. Vid de olika uppföljningstiderna såg man att alla patienter 

förbättrades över tid. Det fanns alltså ingen skillnad mellan stötvågsbehandling och placebo 

gällande handgreppsstyrka och smärta mätt med VAS. 

 

Haake et al. (2002) jämförde i sin studie stötvågsbehandling med placebo. Stötvågsgruppen 

erhöll stötvåg en gång i veckan i tre veckor på extensorsenefästet med ultraljudsguidning. De 

erhöll 2000 stötar och energitätheten låg på 0,07-0,09 mJ/mm². Patienterna erhöll lokal 

anestesi i form av Mepivacaine innan behandlingen. Placebogruppens upplägg var precis 

likadan till skillnad från att placebogruppen hade en luftdyna mellan transmittorn och huden 
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som reflekterade stötvågorna. Uppföljningstiden var sex och 12 veckor samt 12 månader. Det 

fanns ingen skillnad mellan stötvågsbehandling och placebo gällande handgreppsstyrka och 

smärta vid dessa uppföljningar. 

 

Speed et al. (2002) jämförde i sin studie stötvågsbehandling med placebo. Stötvågsgruppen 

erhöll stötvåg en gång i månaden i tre månader på den mest smärtande punkten i armbågen. 

De erhöll 1500 stötar med en energitäthet på 0,18 mJ/mm². Placebogruppen fick stötar med en 

energitäthet på 0,04 mJ/mm². Där undvek man kontakt med huden och det berörda området 

med applikatorn. Vid uppföljning en månad efter avslutad behandling såg man ingen skillnad 

mellan grupperna gällande smärta. 

 

Crowther et al. (2002) jämförde i sin studie stötvågsbehandling med steroidinjektion. 

Stötvågsgruppen erhöll stötvåg en gång i veckan i tre veckor med ultraljudsguidning. De 

erhöll 2000 stötar med en energitäthet på max 0,1 mJ/mm2. Den andra gruppen erhöll en 

spruta med 20 mg Triamcilone med 1,5 ml Lidocaine på den vid den ömmaste punkten på 

extensor-ursprunget på humerus laterala epikondyl. Uppföljning skedde sex veckor och tre 

månader efter avslutad behandling. Vid uppföljningen efter sex veckor såg man att steroid-

injektion hade signifikant bättre effekt på smärtan än stötvåg. Hur det såg ut vid tre månader 

framgår inte av studien. 

 

Rompe et al. (1996a) jämförde i sin studie stötvågsbehandling med placebo. Stötvågsgruppen 

erhöll stötvågsbehandling en gång i veckan i tre veckor anteriort om laterala epikondylen 

samt ytterligare tre punkter runt om detta ställe med en radie av 1,5-2 cm. De erhöll 1000 

stötar med en energitäthet på 0,08 mJ/mm². Placebogruppen erhöll tio stötar med samma 

energitäthet. Uppföljning skedde tre, sex och 24 veckor efter avslutad behandling. Vid 

samtliga uppföljningar såg man signifikant skillnad mellan studiegrupperna gällande smärta. 

Detta till fördel för stötvågsgruppen. Gällande handgreppsstyrka fanns det ingen signifikant 

skillnad.  

 

Rompe et al. (1996b) jämförde i sin studie stötvågsbehandling med placebo. Stötvågsgruppen 

erhöll stötvåg en gång i veckan i tre veckor anteriort om laterala epikondylen samt ytterligare 

tre punkter runt om detta ställe med en radie av 1,5-2 cm. De erhöll 1000 stötar med en 

energitäthet på 0,08 mJ/mm². Placebogruppen erhöll tio stötar med samma energitäthet. 
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Uppföljning skedde vid tre och 12 veckor efter avslutad behandling. Vid uppföljning såg man 

signifikant skillnad i smärta till fördel för stötvågsgruppen. Gällande handgreppsstyrka 

förelåg det ingen signifikant skillnad.  

 

Tio av studierna (Staples et al. 2008, Pettrone et al. 2005, Spacca et al. 2005, Chung & Wiley 

2004, Rompe et al. 2004, Melikyan et al. 2002, Haake et al. 2002, Speed et al. 2001, Rompe 

et al. 1996a, Rompe et al. 1996b) jämförde stötvågsbehandling med placebostötvåg. 

Gündüz et al. jämförde stötvåg med kortison och sjukgymnastiska interventioner. 

Ozturan et al. jämförde stötvåg med kortison och autolog blodinjektion. 

Radwan et al. jämförde stötvåg med tenotomi. 

Crowther et al. jämförde stötvåg med kortison. 

5 DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 

I litteraturstudien inkluderades endast randomiserade och kontrollerade studier för att hålla så 

hög vetenskaplig nivå som möjligt. Begränsningar som gjordes vid artikelinsamlingen var 

förutom randomiserade kontrollerade studier även språk (engelska, svenska) och human-

studier. Ingen begränsning gällande årtal gjordes för att få med samtliga artiklar. Sökningen 

utfördes i PubMed, Cochrane, Cinahl samt PEDro. Därav kan det antas att det befintliga 

utbudet av artiklar var väl täckt. De 17 artiklar som hade påvisats i PubMed täckte även in de 

13 artiklar som hade påvisats i Cochrane, Cinahl och PEDro. Inga ytterligare artiklar kunde 

tillföras via de andra databaserna utan de artiklar som hittades där var dubbletter till dem, 

redan funna i PubMed. 

 

För att kvalitetsbestämma artiklarna användes PEDro scale. Elva av 14 artiklar hittades i 

PEDros databas, vilket innebar att de redan var graderade. Detta betyder att möjliga felkällor 

som kunde ha uppstått om författaren själv graderade dem förhindrades för majoriteten av 

artiklarna. Övriga tre artiklar graderas av författaren själv i samråd med handledarna. 

PEDro scale valdes på grund av att den anses vara ett användbart verktyg för att undersöka 

den metodologiska kvaliteten på sjukgymnastiska studier (Armijo Olivo, Gazzi Macedo, 

Gadotti, Fuentes, Stanton & Magee 2008). Det finns dock begränsningar med PEDro scale. 

Den tar inte hänsyn till studiens uppföljningstid eller antal försökspersoner i studien. Skalan 

tar inte hänsyn till om studien är tillräckligt stor för att kunna påvisa märkbara förändringar. 
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Det innebär att en studie med tio försökspersoner kan få lika högt betyg som en studie med 

200 försökspersoner. För att få maximalt med poäng på PEDro scale (10 poäng) krävs det att 

behandlare, försökspersoner och utvärderare är blindade. Vid sjukgymnastiska interventioner 

är det i många fall omöjligt att få maximalt med poäng då det är svårt för behandlaren och 

patienten att vara blindad i vissa interventioner. 

Den mall som användes för översättning mellan PEDro scale och SBU gradering för 

bevisvärde är ursprungligen formulerad av författarna Juhlin, Smeds-Isaksson och Tano-

Nordin 2005. Den ger viss grad av subjektivitet. Mallen är dock inte testad gällande reliabi-

litet och validitet, vilket innebär att resultatet av omvandlingen kan vara missvisande och ge 

anledning till diskussion av trovärdighet. Resultatet i föreliggande studie hade eventuellt sett 

annorlunda ut om författaren valt att överföra bevisvärdena enligt en annan mall. Författaren 

(MW) tycker dock att de gränser som finns presenterade för studiernas kvalité valda av 

Juhlin, Smeds-Isaksson och Tano-Nordin är rimliga. 

Författaren efterlyser en standardiserad mall för översättningen mellan PEDro scale och SBU 

gradering för bevisvärde. En standardiserad mall skulle kunna minska graden av subjektivitet 

vid evidenssammanställning. 

5.2 Resultatdiskussion 

Det finns ingen tydlig evidensbild som talar för stötvågsbehandling vid lateral epikondylalgia. 

Den ger inte bättre smärtlindring eller ökning av handgreppsstyrka jämfört med 

kontrollgruppen vid lateral epikondylalgia, enligt de studier som granskats.  

5.2.1 Stötvågsbehandlingens effekt på smärta hos patienter med lateral 
epikondylalgia  

Fem studier (Pettrone et al. 2005, Spacca et al. 2005, Rompe et al. 2004, Rompe et al. 1996 

a,b) visar på att stötvågsbehandling ger signifikant bättre smärtlindring jämfört med 

placebostötvåg, kortison eller tenotomi. Sju studier (Gündüz et al. 2012, Staples et al. 2008, 

Radwan et al. 2008, Chung & Wiley 2004, Melikyan et al. 2002, Haake et al. 2002, Speed et 

al. 2001) visar på det motsatta det vill säga att det inte föreligger någon signifikant skillnad 

mellan stötvågsbehandling och placebo. En studie visar att kortison är bättre än 

stötvågsbehandling. Samtliga studier visar på att stötvågs-behandling har en positiv effekt på 

smärta hos patienter med lateral epikondylalgia. Dock finns det ingen vetenskaplig evidens 

för att stötvåg skulle vara bättre än någon annan behandling. 
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5.2.2 Stötvågsbehandlingens effekt på handgreppsstyrka hos patienter 
med lateral epikondylalgia 

Endast en studie (Spacca et al. 2005) visar på att stötvågsbehandling ger signifikant bättre 

handgreppsstyrka jämfört med placebo. En annan studie (Ozturan et al. 2010) visar att 

stötvågsbehandling ger signifikant bättre handgreppsstyrka jämfört med kortison och autolog 

blodinjektion vid en specifik uppföljningstid på 26 veckor. Vid de andra uppföljningstiderna i 

den studien såg man ingen skillnad mellan grupperna. Dock hade stötvågsgruppen ännu bättre 

handgreppstyrka vid uppföljningen vecka 52, vilket kan tyda på tidigare läkning. 

Övriga elva studier (Gündüz et al. 2012, Ozturan et al. 2010, Staples et al. 2008, Radwan et 

al. 2008, Pettrone et al. 2005, Chung & Wiley 2004, Rompe et al. 2004, Melikyan et al. 2002, 

Haake et al. 2002, Speed et al. 2001, Rompe et al. 1996 a,b) som undersökt handgreppsstyrka 

visar på att det inte finns någon skillnad mellan stötvågsbehandling och placebo. Även här 

visar studierna på att stötvågsbehandling har god effekt på handgreppsstyrka men att den 

effekten inte är bättre än någon annan behandling. 

 

Dessa resultat stöds av en reviewartikel av Buchbinder, Green, Youd, Assendelft, Barnsley & 

Smidt (2009) som beskriver att elva av tretton analyser ej funnit någon signifikant nytta av 

stötvågsbehandling över placebo. Denna reviewartikel baserar sina resultat på en systematisk 

review av nio placebokontrollerade undersökningar som involverat 1006 försökspersoner. 

Buchbinder et al. (2009) anger att många olika behandlingsalternativ har provats för att 

behandla lateral epikondylalgia men att det är oklart om dessa behandlingar ger effekt eller 

om besvären går över av sig själv. Rompe & Maffuli (2007) beskriver i en reviewartikel att 

det finns studier med motsägande resultat. Det finns studier av hög metodologisk kvalitet som 

stöder stötvågsbehandling samt även studier som ej kan påvisa någon signifikant skillnad över 

placebo. Sems, Dimeff & Ianotti (2006) skriver att det är svårt att jämföra studier som 

utvärderar effekten av stötvågsbehandling. Detta på grund av att de olika studierna skiljer sig 

åt gällande energimängd, behandlingsmetod, behandlingsfrekvens och om anestesi används 

vid behandling eller inte. Det som också spelar roll är hur allvarlig diagnosen är och 

försökspersonernas symtomduration. 

 

Det är svårt att nå konsensus i frågan från dessa studier eftersom resultaten är så motsägande. 

Många studier är välgjorda och är av acceptabel metodologisk kvalitet. Alla inkluderade 

artiklar är randomiserade kontrollerade studier. Det finns sju artiklar med högt bevisvärde 
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enligt SBU, två artiklar med lågt bevisvärde och resterande fem artiklar håller medelhögt 

bevisvärde enligt SBU. 

 

Även om studierna till synes verkar lika och har använt sig av samma utvärderingsinstrument 

så skiljer de sig åt. Det finns olika sätt att mäta handgreppsstyrka. Vissa av de granskade 

artiklarna har använt sig av Jamar för att mäta handgreppsstyrka medan andra använt antingen 

en vigorimeter, en dynamometer eller en fyragradig skala. Detta kan försvåra jämförandet av 

studierna. De inkluderade studierna använder VAS för att mäta smärta. Nackdelen med VAS 

är att försöksledaren endast får en uppfattning av försökspersonens subjektiva skattning av 

smärtan, då smärta är just en subjektiv upplevelse, individuell för varje person. VAS-skalan 

har visat hög validitet och är ett utmärkt sätt att jämföra smärta för samma person vid olika 

mät-tillfällen, men man bör ha i åtanke att VAS-skattningen inte kan jämföras mellan olika 

personer. (Williamson & Hoggart 2005) 

 

Studierna skiljer sig också åt gällande vilken typ av smärta som man mätt med VAS. De flesta 

studier har ej preciserat exakt vilken typ av smärta som man har mätt (Gündüz et al. 2012, 

Ozturan et al.2010, Staples et al. 2008, Pettrone et al.2005, Spacca et al.2005, Melikyan et 

al.2003, Haake et al. 2002, Crowther et al. 2002). Radwan et al. (2008) har mätt nattlig 

smärta, vilosmärta och trycksmärta. Chung & Wiley (2004) har mätt smärta (overall pain), 

vilosmärta, nattlig smärta, aktivitetssmärta, den högsta upplevda smärtan respektive den 

minsta upplevda smärtan. Rompe et al. (1996) har mätt smärta vid handledsextension mot 

motstånd. Speed et al har mätt smärta respektive nattlig smärta. Rompe et al. (1996) a,b har 

mätt nattlig smärta, vilosmärta, trycksmärta, smärta vid handleds-extension mot motstånd 

samt smärta vid ett så kallat ”chair test”. Att man mäter olika sorters smärta kan påverka 

resultatet. 

 

Det som i största mån försvårar jämförelsen av de analyserade artiklarna är att de haft olika 

uppföljningstid. Uppföljningstiden varierar allt från direkt efter avslutad behandling till 12 

månader efter avslutad behandling. Det som ytterligare försvårar tolkningen av resultaten vid 

långtidsuppföljningar är att man ej vet om det är själva interventionen som gjort att 

försökspersonerna blivit bättre eller om tillståndet självläkt. 
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En annan aspekt som skiljer studierna åt är hur länge försökspersonerna haft symtom. Den 

vanligaste symtomdurationen som använts är > 6månader. Denna har används i fem av 

studierna (Ozturan et al. 2010, Staples et al. 2008, Radwan et al. 2008, Pettrone et al. 2005, 

Haake et al.2002). Det finns fem studier (Spacca et al. 2005, Chung et al. 2004, Rompe et al. 

1996 a, Rompe et al. 1996 b, Rompe et al. 2004) som inkluderat patienter med mer långvariga 

besvär än så dvs > 10-12 månader. Det finns även en studie av Gündüz et al. (2012) som 

inkluderat patienter med högst tre månaders symtom från armbågen. I en studie av Melikyan 

et al. (2003) framgår inte försökspersonernas symtomduration. Att jämföra studier med 

försökspersoner där symtomtiden varierar så pass mycket är svårt.  

 

Analysen av artiklarna försvåras också av att man använt sig av olika typer av stötvåg som 

behandling. De allra flesta (Pettrone et al. (2005), Spacca et al. (2005), Chung & Wiley 

(2004), Rompe et al. (2004), Haake et al. (2002), Crowther et al. (2002), Rompe et al. (1996) 

a,b, Melikyan et al. (2003)) har använt sig av lågenergi stötvåg. Ozturan et al. (2010), Staples 

et al. (2008), Radwan et al. (2008) och Speed et al. (2001) har använt sig av högenergi 

stötvåg. I studien av Gündüz et al. (2012) framgår det inte vilken typ av stötvåg som använts 

och Spacca et al. (2005) har använt sig av radiell stötvåg. Detta kan tänkas påverka utfallet i 

studierna. Det finns inga tecken på att det ena skulle vara bättre än det andra rent 

resultatmässigt. 

 

Staples et al. (2008) anger i sin studie att man kalkylerat fram att om man har 65 

försökspersoner ger detta 80 procentig power att upptäcka en tio millimeter stor skillnad på 

VAS mellan två grupper vid en signifikansnivå på fem procent. Gällande antal 

försökspersoner så ligger de flesta av de granskade studierna just kring 60-70 

försökspersoner. En del studier har fler försökspersoner än så. De flesta studier har gjort en 

powerberäkning men den redovisas inte i följande studier: Gündüz et al. (2012), Ozturan et al. 

(2010), Spacca et al. (2005), Melikyan et al. (2003), Speed et al. (2001), Crowther et al. 

(2002), Rompe et al. (1996) a,b. 

Bortfallet redovisas i samtliga studier. Bortfallet ligger inom rimliga gränser i de flesta av 

studierna. Det finns dock några studier som redovisar ett stort bortfall. Crowther et al. (2002) 

och Rompe et al. (1996) redovisar bortfall uppemot 16 procent och Staples et al. (2008) 

redovisar ett bortfall så stort som 19 procent. Hälften av studierna redovisar inte om de 

erhållit ett etiskt godkännande för sin studie (Radwan et al. (2008), Pettrone et al. (2005), 
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Spacca et al. (2005), Rompe et al. (2004), Melikyan et al. (2003), Rompe et al. (1996 a) 

Rompe et al. (1996 b)). 

 

Vissa studier (Gündüz et al. (2012), Ozturan et al. (2010), Radwan et al. (2008), Crowther et 

al. (2002)) saknade kontrollgrupp, vilket är en begränsning. 

 

Gällande behandlingsdos ligger de flesta av de granskade studierna på en behandlingsdos på 

en gång i veckan i tre veckor. De flesta applicerar stötvågorna i den mest smärtsamma 

punkten vid laterala epikondylen på humerus. Även här skiljer sig studierna åt. Gündüz et al. 

(2012) behandlar varannan dag, totalt tio gånger. Radwan et al. (2008) behandlar endast en 

gång. Speed et al. (2001) behandlar en gång i månaden i tre månader. Det är svårt att jämföra 

studier där behandlingsdosen skiljer sig så mycket. Speed et al. (2001) beskriver i sin studie 

att det inte finns någon konsensus om lämplig stötvågsdos eller regim och att 

behandlingsparametrar förblir empiriska. Även Spacca et al. (2005) anger att det saknas 

konsensus om lämpliga stötvågsdoser. De beskriver att 1000-2000 impulser på 0,01-0,28 

mJ/mm² tre gånger i veckan är det som vanligtvis rekommenderas. 

5.2.3 Stötvågsbehandling kontra placebo 

Stötvågsbehandling ger ej bättre effekt på smärta än placebo (Gündüz et al. 2012, Staples et 

al. 2008, Radwan et al. 2008, Chung & Wiley 2004, Melikyan et al. 2002, Haake et al. 2002, 

Speed et al. 2001). Kan det vara så att det krävs längre behandlingstid med stötvåg än det som 

använts i de granskade studierna? 

De flesta (11st) av de granskade studierna har använt sig av stötvågsbehandling en gång i 

veckan i tre veckor. De övriga tre studierna har behandlat tio gånger varannan dag, en gång i 

månaden i tre månader respektive en enstaka gång. Det kanske är för kort tid att behandla 

bara under tre veckor. Enligt Chung et al. (2004) rekommenderar tillverkaren denna 

behandlingstid. Hur skulle resultaten sett ut om behandlingstiden hade förlängts? 

Kan det vara så att man ännu inte upptäckt den optimala behandlingsdosen för stötvågs-

behandling? Staples et al. (2008) redogör för att det inte undersökts omfattande om optimal 

stötvågsdos för muskuloskeletala besvär. Lågenergi stötvåg har dock föreslagits för att den 

ger en smärtlindrande effekt och detta är generellt accepterat för lateral epikondylalgia. 

De flesta av studierna har gjort en powerberäkning, men trots detta ser man inga signifikanta 

skillnader mellan studiegrupperna. Kan det vara så att det behövs fler försökspersoner i 
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studierna för att kunna upptäcka skillnad mellan olika behandlingar? Staples et al. (2008) är 

inne på att det krävs en väldigt stor studie för att påvisa effekt med stötvågsbehandling. 

Haake et al.(2002) har använt sig av anestesi i samband med stötvågsbehandlingen. Kan det 

vara så att Haake et al. inte lyckats hitta den mest smärtsamma behandlingspunkten i 

armbågen och på grund av bedövningen och därför kanske inte behandlat på den mest 

optimala punkten? Pettrone et al. (2005) beskriver att lokal anestesi kan förändra 

vävnadseffekten vid stötvågsbehandling. De beskriver vidare att lokal anestesi kan störa 

smärtlindringen via hyperstimulation samt försvåra då man söker efter den punkt där 

patienten upplever maximal ömhet. 

Vissa studier har tillåtit användning av NSAID under pågående studie och kan därmed 

eventuellt ha hämmat stötvågseffekten hos försökspersonerna. 

5.2.4 Framtida forskning  

Evidensgranskningen i föreliggande litteraturstudie tyder på att mer forskning behövs för att 

kunna påvisa att stötvågsbehandling är bättre än placebo eller annan behandling på att minska 

smärta vid lateral epikondylalgia. Det vore därför intressant att designa en studie med högt 

antal försökspersoner där de erhåller stötvågsbehandling utan anestesi och där det inte tillåts 

någon användning av NSAID under behandlingstiden. Behandlingsmässigt skulle man kunna 

behandla med lågenergi stötvåg med cirka 1500-2000 stötar. Behandlingstiden skulle kunna 

vara längre än i de granskade studierna, förslagsvis behandling en gång i veckan under sju till 

åtta veckor. Frågan är om denna studiedesign skulle kunna påvisa skillnader mellan 

studiegrupperna. Det återstår att se. 

6 KONKLUSION 
Sammanfattningsvis uppvisar denna litteraturstudie att det finns ett starkt vetenskapligt 

underlag som stödjer att stötvågsbehandling har en smärtlindrande effekt hos patienter med 

lateral epikondylalgia. Effekten på smärta vid stötvågsbehandling är dock ej bättre än annan 

behandling enligt vissa författare. Detta innebär att det vetenskapliga underlaget är 

otillräckligt och att mer forskning behövs inom detta område. Det finns ett starkt 

vetenskapligt underlag som stödjer att stötvågsbehandling leder till ökad handgreppsstyrka 

vid lateral epikondylalgia, men stötvågsbehandling är emellertid ej bättre än någon annan 

behandling i syfte att öka handgreppsstyrka. 
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BILAGA 1 Resultatsammanställning över de granskade studierna 
Författare 
Årtal 

Deltagare 
(bortfall) 

Intervention Stötvågstyp / 
Energitäthet / 
Antal stötar 

Behandlin
g 
/Lokalisati
on 

Symtom-
duration/ 
Uppföljni
ng 

Utvärderings 
variabler 

Resultat 
 

1. Signifikansnivå 
2. Statistisk test 
3. Etiskt godk. 
4. Powerberäkning 

PEDro/ 
Bevis 
Värde enl 
SBU 

Gündüz et al 
2012 

59(0) Stötvåg 
Kortison 
Värme/ ultraljud 
/friktionsmassage 

Redovisas ej / 
Tryck 1,4bar / 
Frekvens 
4,0Hz 
500 

10 ggr 
varannan 
dag  / 
redovisas ej 

< 3 mån. / 
1, 3,6 
mån. 

Greppstyrka 
(Jamar) 
Smärta (VAS) 

Ingen signifikant 
skillnad. 
 

1. P > 0,05 
2. ANOVA, Kruskal- 
Wallis test,Chi-square test 
3. Ja 
4.  redovisas ej 

7/10  
/Medel-
högt 

Ozturan et 
al 2010 

60 (3) Stötvåg (S) 
Kortison (K) 
Autolog blod 
injektion (A) 

Högenergi / 
0,17mJ/mm2 / 
 2000 

1g/v 3v / 
Mest 
smärtande 
punkten 

> 6 mån. / 
4, 12, 26, 
52 v. 

Greppstyrka 
max 
(dynamometer) 

4v Kortison signifikant 
bättre än S och A. 
12v ingen skillnad 
26v Stötvåg signifikant 
bättre än K. 52v ingen 
skillnad. 
 

1. P >  0,05 
2. Kruskal- Wallis test 
Mann Whitney U test 
3. Ja 
4. redovisas ej 

5/10 
/Medel-
högt 

Staples et al 
2008 

68(13) Stötvåg 
Placebostötvåg  

Högenergi / 
0,56mJ/mm2 / 
 2000 
Placebo 
0,03mJ/mm2 / 
100 stötar 

1g/v 3v / 
Mest 
smärtande 
punkten 

> 6 v. / 
6v., 3, 6 
mån. 

Greppstyrka 
(Jamar)  
Smärta (VAS) 

Ingen signifikant 
skillnad. 
 

1. P >  0,05 
2. T-test Wilcoxon rank 
sum test 
3. Ja 
4. Ja 

9/10 
/Högt 

Radwan et 
al 2008 

62(6) Stötvåg 
Tenotomi 

Högenergi / 
0,22mJ/mm2 / 
1500 

En gång / 
Mest 
smärtande 
punkten 

> 6 mån.  
/ 
3,6,12v,1
2mån. 

Greppstyrka (4 
gradig skala) 
Smärta (VAS) 

Ingen signifikant 
skillnad. 

1. P > 0,01 
2. Kruskal- Wallis test 
3. redovisas ej 
4. Ja 

7/10 
/Medel-
Högt 

Pettrone et 
al 2005 

114(6) Stötvåg 
Placebostötvåg 
(ljudreflekterande 
skydd) 

Lågenergi / 
0,06mJ/mm2 / 
2000 

1g/v 3v / 
Mest 
smärtande 
punkten 

> 6 mån. / 
12v. 

Greppstyrka 
(dynamometer) 
Smärta (VAS) 

Signifikant skillnad i 
smärtreduktion vid 
12v. 
Ingen signifikant 
skillnad i greppstyrka. 

1. P >  0,05 
2. Fisher exact test 
3. redovisas ej 
4. Ja 

9/10 
/Högt 
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Spacca et al 
2005 

62(0) Stötvåg 
Placebostötvåg 

Radiell / 
500 stötar  / 
Tryck 1,2bar 
Frekvens 
4,0Hz  
1500 stötar 
1,0bar,10Hz 
Totalt 2000 
Placebo  
5 stötar: 
tryck 1,2 bar, 4 
H. 15 stötar : 
tryck 1 bar, 10 
Hz. 
Totalt 20 
 

1g/v 4v / 
Redovisas 
ej 

> 10 mån. 
/ 
Direkt 
efter, 
6mån. 

Greppstyrka 
(Jamar) 
Smärta (VAS) 

Signifikant förbättring 
av handgreppstyrka 
och smärta hos 
stötvågsgruppen. 

1. P > 0,001 
2. Wilcoxon rank sign test  
Wilcoxon rank sum test 
3. redovisas ej 
4. redovisas ej 

8/10 
/Högt 

Chung et al 
2004 

60(5) Stötvåg + stretching 
Placebostötvåg + 
stretching 
(ljudreflekterande 
skydd) 

Lågenergi / 
0,03-
0,17mJ/mm2 / 
2000 
Placebo 0,03 
2000 
med luftdyna 

1g/v 3v / 
Mest 
smärtande 
punkten 

> 12 mån. 
/ 
8v. 

Greppstyrka 
(Jamar) 
Smärta (VAS) 

Ingen signifikant 
skillnad. 

1. P > 0,533 
2. Chi-square test 
3. Ja 
4. Ja 

8/10 
/Högt 

Rompe et al 
2004 

78(8) Stötvåg 
Placebostötvåg 
(ljudreflekterande 
skydd) 

Lågenergi / 
0,09mJ/mm2 / 
2000 

1g/v 3v / 
Mest 
smärtande 
punkten 

> 12 mån. 
/ 
3mån. 

Greppstyrka 
(Jamar) 
Smärta (VAS) 

Stötvåg signifikant 
bättre smärtreduktion. 
Ingen signifikant 
skillnad  i 
handgreppstyrka. 

1. P = 0.001 
2. 2 side unpaired T-test 
(Welch corr.) 
T-test, Fisher exact test 
3. redovisas ej 
4. Ja 

9/10 
/Högt 

Melikyan et 
al 2002 

86(12) Stötvåg 
Placebostötvåg 
(ljudreflekterande 
skydd) 

Lågenergi / 
333mJ/mm2 / 
Redovisas ej 

1g/v 3v 
/Extensor 
senefästet 
med 
ultraljudsgu
idning 

Framgår 
ej / 
1,3,12må
n. 

Greppstyrka 
(Jamar) 
Smärta (VAS) 

Ingen signifikant 
skillnad. 

1. P > 0.05 
2. Chi-square test 
3. redovisas ej 
4. redovisas ej 

6/10 
/Medel- 
högt 
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Haake et al 
2002 

272(26) Stötvåg 
Placebostötvåg 
(ljudreflekterande 
skydd) 

Lågenergi / 
0,07-
0,09mJ/mm2 / 
2000 

1g/v 3v 
/Extensor 
senefästet 
med 
ultraljudsgu
idning 

> 6 mån. / 
6,12v,12
mån. 

Greppstyrka 
(Jamar) 
Smärta (VAS) 

Ingen signifikant 
skillnad. 

1. P > 0.05 
2. Fisher exact test 
3. Ja 
4. Ja 

8/10 
/Högt 

Speed et al 
2001 

75(4) Stötvåg 
Placebostötvåg 
 

Högenergi / 
0,18mJ/mm2 / 
1500 
Placebo 
0,04mJ/mm2 

1g/mån 
3mån / 
Mest 
smärtande 
punkten 

> 3 mån. / 
1 mån. 

Smärta (VAS) Ingen signifikant 
skillnad. 

1. P < 0.001 
2. Paired non-parametric t 
test 
3. Ja  
4. redovisas ej 

8/10 
/Högt 

Crowther et 
al 2002 

111(18) Stötvåg 
Kortison 

Lågenergi / 
Max: 
0,1mJ/mm2 / 
2000 

1g/v 3v 
/Ultraljud 
guidning 

> 4 mån. / 
6v, 3mån. 

Smärta (VAS) Kortison effektivare 
vid 6v. Tre mån. 
resultat framgår inte. 

1. P < 0.05 
2. Chi-square test 
3. Ja 
4.  redovisas ej 

3/10 
/Lågt 

Rompe et al 
1996 a 

115(15) Stötvåg 
Placebostötvåg 

Lågenergi / 
0,08mJ/mm2 / 
1000 
Placebo 10 

1g/v 3v 
/Anteriort 
om laterala 
epikondyle
n samt 
ytterligare 3 
punkter. 

> 12 mån. 
/ 
3,6,24v. 

Greppstyrka 
(vigorimeter)  
Smärta (VAS) 

Stötvåg signifikant 
bättre gällande smärta. 
Ingen signifikant 
skillnad gällande 
greppstyrka. 

1. P < 0.001 
2. Wilcoxon test 
Fishers exact test 
3. redovisas ej 
4. redovisas ej 

6/10 
/Medel-
högt 

Rompe et al 
1996 b 

60(10) Stötvåg 
Placebostötvåg 

Lågenergi / 
0,08mJ/mm2 / 
1000 
Placebo 10 

1g/v 3v 
/Anteriort 
om laterala 
epikondyle
n samt 
ytterligare 3 
punkter. 

> 12 mån. 
/ 
3v,12v. 

Greppstyrka 
(vigorimeter)  
Smärta (VAS) 

Stötvåg signifikant 
bättre gällande smärta. 
Ingen signifikant 
skillnad gällande 
greppstyrka. 

1. P < 0.0001 smärta 
P < 0.05 greppstyrka 
2. Mann Whitney U test 
3. redovisas ej 
4. redovisas ej 

3/10 
/Lågt 



BILAGA 2 PEDro poäng 
Författare  

Årtal  

1.Eligibili

ty criteria 

2. Random 

allocation 

3. Concealed 

allocation 

4. Baseline 

comparabil

ity 

 

5. Blind 

subjects 

6. Blind 

therapists 

7. Blind 

accessors 

8. Adequate 

follow up 

9. Intention 

to treat 

analysis 

10. Between 

group 

comparisons 

11. Point 

estimates and 

varability 

Pedro Scale 

Gündüz et al 2012 Nej Ja 

 

Ja Ja Nej Nej Ja Ja Nej Ja Ja 7/10 

 Ozturan et al 2010 Nej Ja Nej Ja Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja 5/10 

Staples et al 2008 Ja Ja Ja Ja 

 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 9/10 

Radwan et al 2008 Ja Ja Ja Ja 

 

Nej Nej Ja Ja Ja Ja Nej 7/10 

Pettrone et al 2005 Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej  9/10 

Spacca et al 2005 Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja 8/10 

Chung et al 2004 Ja Ja Ja Ja 

 

Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja  8/10 

Rompe et al 2004 Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja  9/10 

Melikyan et al 2002 Nej  Ja Nej Ja Ja Nej  Ja Ja Nej Ja Nej  6/10 

Haake et al 2002 Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja 8/10 

Speed et al 2001 Ja Ja Nej Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja 8/10 

Crowther et al 2002 Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej  3/10 

Rompe et al 1996 a Nej Ja Nej Ja Nej Nej Ja Ja Nej Ja Ja  6/10 

Rompe et al 1996 b Nej Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej  3/10 
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BILAGA 3 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:  

no   yes  where: 

3. allocation was concealed  no  yes  where:  no   yes  where: 

4. the groups were similar at baseline regarding the most 

important prognostic  indicators no  yes  where:  

no   yes  where: 

5.  no   yes  where: 

there was blinding of all subjects  no  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: 
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The PEDro scale is based on the Delphi list developed by Verhagen and colleagues at the 

Department of Epidemiology, University of Maastricht ( Verhagen AP et al (1998). The 

Delphi list: a criteria list for quality assessment of randomised clinical trials for conducting 

systematic reviews developed by Delphi consensus. Journal of Clinical Epidemiology, 

51(12):1235-41 ). The list is based on "expert consensus" not, for the most part, on empirical 

data. Two additional items not on the Delphi list (PEDro scale items 8 and 10) have been 

included in the PEDro scale. As more empirical data comes to hand it may become possible to 

"weight" scale items so that the PEDro score reflects the importance of individual scale items.  

The purpose of the PEDro scale is to help the users of the PEDro database rapidly identify 

which of the known or suspected randomised clinical trials (ie RCTs or CCTs) archived on 

the PEDro database are likely to be internally valid (criteria 2-9), and could have sufficient 

statistical information to make their results interpretable (criteria 10-11). An additional 

criterion (criterion 1) that relates to the external validity (or “generalisability” or 

“applicability” of the trial) has been retained so that the Delphi list is complete, but this 

criterion will not be used to calculate the PEDro score reported on the PEDro web site.   

The PEDro scale should not be used as a measure of the “validity” of a study’s conclusions. 

In particular, we caution users of the PEDro scale that studies which show significant 

treatment effects and which score highly on the PEDro scale do not necessarily provide 

evidence that the treatment is clinically useful. Additional considerations include whether the 

treatment effect was big enough to be clinically worthwhile, whether the positive effects of 

the treatment outweigh its negative effects, and the cost-effectiveness of the treatment. The 

scale should not be used to compare the "quality" of trials performed in different areas of 

therapy, primarily because it is not possible to satisfy all scale items in some areas of 

physiotherapy practice.  

  

Notes on administration of the PEDro scale:  

All criteria  

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

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

criterion. Criterion 1 This criterion is satisfied if the report describes the source of subjects 

and a list of criteria used to determine who was eligible to participate in the study. Criterion 2 

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

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