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Abstrakt 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilken behandlingsstrategi sjukgymnaster inom 

Stockholms läns landsting väljer vid diagnosen kronisk tendinos i akillessenans mellanportion.  

 

Metod: En webenkät utformades och skickades ut till totalt 2267 legitimerade sjukgymnaster inom 

Stockholms läns landsting, som sökts upp via Elektroniska katalogen, till. Enkäten är inte validitets- 

eller reliabilitetstestad. Frågorna i enkäten var egenkonstruerade och baserade på studiens syfte. För att 

stärka studiens interna validitet gjordes en pilotstudie. Enkätundersökningen genomfördes från 14-02-

05 till 14-02-19. Samtliga variabler från den insamlade data sammanställdes i tabeller som antal 

observationer och procent. Sambandsanalyser har gjorts i standardiserade korstabeller där den 

statistiska analysen genomförts med Fishers exakta test. 

 

Resultat: Totalt 49 procent av sjukgymnasterna besvarade enkäten och av dessa angav 36 procent att 

de behandlar kronisk tendinos i akillessenans mellanportion. Excentrisk träning (64%), 

excentrisk/koncentrisk träning (20%) samt stötvåg (5%) var de tre behandlingsmetoder som de flesta 

av respondenterna angav som förstahandsval. Det var en signifikant skillnad i förstahandsval av 

behandlingsmetod beroende på hur länge sjukgymnasterna varit yrkesverksamma. Det förekom ingen 

skillnad mellan sjukgymnaster med specialistkompetens och de utan vid förstahandsval av 

behandlingsmetod. Majoriteten av respondenterna angav att de behandlar från sex till 10 veckor innan 

de byter behandlingsstrategi. Stretching, akupunktur och tejpning var de tre behandlingsmetoder som 

de flesta av respondenterna valde som parallella behandlingar. Den vanligaste kombination av 

förstahandsval och parallellbehandling var excentrisk träning med parallellbehandlingarna; stretching, 

akupunktur och tejpning. 56 procent av respondenterna angav att de alltid utvärderar smärta under 

pågående behandling och majoriteten av dessa tillåter alltid fortsatt fysiskt aktivitet, motion och idrott 

under behandlingsperioden.  

 

Konklusion: Studien påvisar att sjukgymnaster inom Stockholms läns landsting följer EBM avseende 

förstahandsval vid kronisk tendinos i akillessenans mellanportion. Studiens resultat påvisar även att 

det finns en skillnad i förstahandsval av behandlingsmetod beroende på hur länge sjukgymnasten varit 

yrkesverksam. Ingen skillnad påvisades dock gällande sjukgymnaster med specialistkompetens och de 

utan vid förstahandsval av behandlingsmetod. Majoriteten av sjukgymnasterna behandlar från sex till 

10 veckor innan de byter behandlingsstrategi, oavsett förstahandsval av behandlingsmetod. De mest 

tillämpade parallella behandlingsmetoderna är stretching, akupunktur och tejpning. Dessa parallella 

behandlingsmetoder är mest förekommande i kombination med förstahandsvalen excentrisk träning 

och excentrisk/koncentrisk träning. Lite mer än hälften av sjukgymnasterna utvärderar alltid smärta 

och tillåter fysisk aktivitet, motion och idrott under behandlingsperioden.   



 

 

Abstract 

Purpose: The purpose of the study was to examine what treatment strategy physiotherapists within 

Stockholm County choose for patients diagnosed with chronic midportion Achilles tendinosis. 

 

Method: A web questionnaire was designed and sent out to a total of 2,267 physiotherapists 

through e-mail within Stockholm County, which were found in the Electronic Catalog. The 

questionnaire is not validity or reliability tested. The questionnaire was self-designed and based on the 

purpose of the study. To increase the internal validity a pilot study was conducted. The survey was 

performed from 14-02-05 to 14-02-19. All variables from the data were summarized in tables as 

numbers of observations and percent. Correlation analyzes were made in standardized cross tables 

where the statistical analysis was performed by Fisher's exact test. 

 

Results: A total of 49 percent of physiotherapists responded to the survey. 36 percent of the 

physiotherapists responded that they treat chronic midportion achillestendinosis. Eccentric training 

(64%), eccentric/concentric training (20%) and shock wave therapy (5%) were the treatment methods 

that the majority of physiotherapists indicated as first choice. There was a significant difference in first 

choice of treatment depending on how long the physiotherapists been clinical active. There was no 

difference between physiotherapists with a speciality and those without regarding first choice of 

treatment.The majority of respondents indicated that they treat from six to 10 weeks before they 

change the treatment strategy. Stretching, acupuncture and taping were the three treatment methods 

that most of the respondents selected as parallel treatments. The most common combination of first 

choice and parallel treatment was eccentric training with the parallel treatments; stretching, 

acupuncture and taping. 56 percent of the physiotherapists indicated that they always evaluate pain 

during treatment and the majority of these allowed continued physical activity, exercise and sport 

during the treatment period. 

 

Conclusion: The result of the study demonstrates that within Stockholm County physiotherapistst 

follow evidence based medicine regarding first hand choice of treatment for patients with chronic 

midportion Achilles tendinosis. The result shows that there is a difference in first choice of treatment 

depending on how long the physiotherapist have been clinical active. No difference was detected 

regarding physiotherapists with a speciality and those without and first choice of treatment. The 

majority of physiotherapists treat from six to 10 weeks before they change the treatment strategy. The 

most applied parallel methods is stretching, acupuncture and taping. Little more than half of the 

physiotherapists always evaluate pain and allows physical activity, exercise and sport during the 

treatment period.  
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1. Bakgrund 

Kronisk akillestendinopati i mellanportionen definieras som ett syndrom karakteriserat som 

nedsatt funktion i kombination med smärta och svullnad, lokaliserad i den mellersta 

tredjedelen av senan, i minst tre månader och inkluderar även termen tendinos (Cook, Feller 

& Bonar, 2009; Van Dijk, Sterkenburg, Wiegerinck, Karlsson & Maffulli, 2011; Battery & 

Maffuli, 2011). Om en bedömning görs av akillessenan med hjälp av MRI, ultraljud eller 

biopsi och senan har strukturella förändringar i smärtområdet bör benämningen 

akillestendinos användas (Alfredson, 2008). Tendinos är således en typ av tendinopati, men 

tendinopati är inte alltid tendinos (van Dijk et al., 2011). I bakgrunden av denna studie 

kommer benämningen tendinopati eller tendinos anpassas efter studier som texten refererar 

till. 

1.1 Förekomst 

Akillestendinopati drabbar både män och kvinnor. Studier har beskrivit att framförallt män i 

35 till 45 års ålder drabbas (Kannus; 1997; Alfredson & Lorentzon, 2000; Silbernagel, 

Thomee & Thomee; 2001; Cook, Khan & Purdam, 2002). Silbernagel et al. (2006) menar att 

antalet av kvinnor som drabbas av hälsenebesvär har ökat och att detta kan bero ökat intresse 

för motion och idrott, ökad kunskap om vikten av fysisk aktivitet, fler kvinnor som idrottar 

samt ökad kunskap om akillesbesvär inom primärvården (Silbernagel, Gustavsson, Thomee & 

Karlsson, 2006). 

 

Akillestendinopati är vanligt hos idrottare och motionärer på olika nivåer (Alfredson, 2003; 

Maffuli, 2003). Sju till nio procent av professionella idrottare inom sporter som involverar 

hopp och löpning samt sex till åtta procent av alla motionslöpare drabbas av skador där 

akillessenan är involverad (Kingma, de Knikker &Wittink, 2001; Fahlström, Lorentzon & 

Alfredson, 2002; Schepsis, Jones & Haas 2002; Sorosky, Press & Plastaras, 2004). Andra  

studier har påvisat att 33 procent av patienter som drabbas av av akillestendinopati inte är 

fysiskt aktiva och att fysisk aktivitet inte nödvändigtvis korrelerar med histopatologiska fynd 

av hälsenan (Åström, 1998; Kader, Saxena & Movin, 2002; Luscombe, Sharma & Maffulli, 

2003). 30 procent av patienter med akillestendinopati har bilaterala besvär och patienter med 

unilateral akillestendinopati har en ökad risk att utveckla besvär i den kontralaterala senan 

(Kvist, 1991; Paavola et al., 2000). 
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Akillestendinopati anses vara multifaktorell med en kombination av anatomiska-, 

biomekaniska- samt överbelastningsfaktorer (Shalabi et al., 2004). Personer med nedsatt 

styrka och/eller stramhet i vadmuskulatur, överdriven pronation eller supination samt 

inskränkt dorsalflexion är mottagliga för akillestendinopati (Mokone, Gajjar & September, 

2005). Andra faktorer som kan trigga igång akillestendinopati är år av löpträning, kort 

återhämtning mellan träningspass, förändrat underlag och skor samt snabbt ökad dos av 

träning (Mokone et al., 2005; Brukner et al., 2012) Även personer med diabetes, 

inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar har en ökad risk att drabbas av 

akillestendinopati (Ames, Longo & Denaro, 2008; Gaida, Alfredson, & Kiss, 2008).  

1.2 Patofysiologi 

Ingen inflammation ses i senan vid kronisk tendinos (Alfredson et al., 1999). Schubert et al., 

(2005) påvisade att det dock inte kan uteslutas att det finns inflammatoriska komponenter vid 

vissa stadier. Antalet immunceller i akillessenans vävnad är högre hos patienter med tendinos 

än hos patienter med hälseneruptur som ej upplevt smärta i senan innan rupturen uppstod 

(Schubert et al., 2005). Cellerna i senan vid akillestendinos ändrar form, ökar i antal eller 

drabbas av onormal celldöd, vilket i sin tur kan leda till ruptur (Bagge, 2013). Även en tillväxt 

av blodkärl och i viss mån nerver, både sensoriska och sympatiska, ses vid tendinos i 

akillessenan i jämförelse med en frisk sena (Andersson, Danielson, Alfredson & Forsgren, 

2007).  

 

Ökning av de sensoriska nerverna sker vid repetetiv belastning och kan ge upphov till smärta 

(Ackermann, Ahmed & Kreicbergs, 2002). När senan sätts under stress aktiveras de 

sympatiska nerverna och dominerar blodkärlsinnervationen i den skadade senan (Andersson 

et al., 2007). Vid undersökning av normala hälsenor samt hälsenor med tendinos har även 

neurotrofiner påvisats (Bagge, 2013). Både neurotrofiner samt tumörnekrosfaktorfamiljen 

(TNF) kan framkalla smärta och är involverade vid inflammation samt vävnadsomvandling. 

En av receptorerna till TNF-alfa, TNFRI, har uppvisat högre nivåer i tendinossenor, 

framförallt hos de som är fysiskt aktiva, än i friska senor (Bagge, 2013). 
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1.3 Behandlingsmetoder 

Rowe et al., (2012) studie påvisade att sjukgymnaster anser att en biomekanisk analys är en 

viktig del i behandlingen av akillestendinopati (Rowe et al., 2012) Att få en normal ställning i 

foten genom ett hälupplyftande inlägg är ofta en av de första åtgärderna för att avlasta senan 

som i sin tur ger smärtlindring (Lichtwark & Wilson, 2005; Mayer et al., 2007; Roos, 

Engström, Lagerquist, & Söderberg, 2003; Rowe et al., 2012) Även tejp används i kliniken 

för att motverka pronation, utvärdera om inlägg är aktuellt samt för att reducera smärta på 

kort sikt (Smith, Brooker &Vicenzino, 2004; Rowe et al., 2012).  

 

Träning används ofta som rutinbehandling vid rehabilitering av akillesproblematik och 

excentrisk träning är ofta förstahandsval vid kronisk akillestendinopati i mellanportionen 

(Thomeé et al., 2008; Rowe et al., 2012). Curwin et al., (1984) var först med att presentera 

excentrisk träning som en behandlingsmetod vid kronisk tendinopati i akillessenana 

mellanportion (Curwin & Stanish, 1984). Dock innehåller programmet även koncentriska 

moment (Rubinovich & Curwin, 1986). Excentrisk träning enligt Alfredson et al., (1998) 

program innehåller två olika övningar; excentriska tåhävningar i trappa med rakt knä samt 

med böjt knä. Programmet ska utföras två gånger om dagen, tre gånger 15 repetitioner av 

båda övningarna, under 12 veckor. När ingen smärta känns under eller efter träningen i 

hälsenan uppmanas patienten att använda ryggsäck med vikter i för att framkalla smärta igen 

(Alfredson, Pietila & Jonsson, 1998). 

 

Studien av Rowe et al., (2012) påvisade att sjukgymnaster ofta individanpassar den 

excentriska träningen med en blandning av koncentrisk/excentrisk- eller isometrisk träning, 

framförallt hos patienter där smärtan hindrar att utföra övningarna korrekt eller fullt ut (Rowe 

et al, 2012). Silbernagel et al., (2007) träningsprogram vid kronisk akillestendinopati 

innehåller excentriska samt koncentriska tåhävningar och tar hänsyn till patientens status. 

Träningen progredieras under fyra faser och patienten ska klara av varje fas utan smärta innan 

nästa fas påbörjas. Programmet ska utföras under minst sex månader (Silbernagel, Thomeé, 

Eriksson & Karlsson, 2007).  
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Vid behandling av akillestendinopati är smärtreducering ofta ett orosmoment och den 

viktigaste åtgärden för patienten (Robinson et al, 2001). I Alfredsons et al., (1998) 

träningsprogram är målet att öka belastningen till dess att det är smärtsamt. I Silbernagel et 

al., (2007) kombinerade träningsprogram är målet att öka belastning så att smärta tolereras, så 

länge smärtan lägger sig snabbt (Silbernagel et al., 2007). Svårighetsgraden av 

akillestendinopati och funktionen av hälsenan kan testas genom frågeformuläret Victorian 

Institution of Sports Assesment-Achilles questionnare (VISA-A) som har validerats i en 

studie av Silbernagel et al., 2005. Även en smärthanteringsmodell har framgångsrikt använts 

för patienter med akillestendinopati för att på så sätt kunna gradera belastningen av träningen 

och ge patienten information om hur smärta ska hanteras (Thomeé, 1997; Silbernagel et al., 

2001; Silbernagel, 2007).  

 

För idrottare som behöver snabb smärtlindring och återgång till idrott kan stötvåg vara att 

föredra som behandlingsmetod (Rowe et al., 2012). Laser och ultraljud används som 

behandlingsmetod vid akillestendinopati och tros vara bäst att tillämpa i den akuta fasen för 

att modulera inflammation, eller i syfte att påskynda nybildning av kollagenfibrer vid kronisk 

akillestendinopati (Tumilty, Munn & Abbott, 2008; Chester, Costa & Shepstone, 2008). Dock 

kan kostnader och tillgång till dessa apparatbehandlingar vara ett hinder för dess tillämpning i 

kliniken (Rowe et al., 2012). Akupunktur, stretching samt manuell behandling, så som tvära 

friktioner och massage, används ofta som parallella behandlingsmetoder av sjukgymnaster vid 

kronisk akillestendinopati (Rowe et al., 2012; Herrington & McCulloch, 2007; Mayer et al., 

2007; Christenson, 2007; Kishmishian, Selfe & Richards, 2012). 
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1.3 Behandlingsmetoder och dess effekt 

I en studie av Mayer et al., (2007) påvisades att häluppyftande inlägg reducerade smärta för 

patienter vid löpning i jämförelse med patienter som inte fick någon behandling alls (Mayer et 

al., 2007). Tejpning har påvisat låg evidens i studier och kinesiotejp har inte visat någon 

effekt på smärta vid akillesproblematik (Firth, Dingley & Davies 2010). I en studie av Sayana 

et al., (2007) påvisades att 45 procent av patienter med akillestendinopati inte svarar på 

excentrisk träning (Sayana & Maffuli 2007). Alfredson et al., (1998) teori om vad som händer 

vid excentriska tåhävningar är att träningen har en direkt mekanisk påverkan på den 

neurovaskulära inväxten som kan vara källan till smärtan (Alfredson et al., 1998). Excentrisk 

träning tros stimulera re-modellering och läkning av vävnad på grund av ökning av substans 

P. Substans P är en neuropeptid som ger nervsignaler till hjärnan om hur människan upplever 

smärta och har också påvisat effekt av celltillväxt och läkning av senstrukturer (Schubert et 

al., 2005; Alfredson, Ohberg & Forsgren, 2003). Det finns dock inte evidens för att excentrisk 

träning har en direkt mekanisk effekt som modulerar smärta. Excentrisk träning kan ha en viss 

effekt på nervsystemet och smärta vilket kan vara en förändring i lokala biokemikalier eller 

förändringar i centrala nervsystemet (Wand & O’Connell, 2008; Malliaras, Barton, Reeves & 

Langberg, 2013).  

 

Vid jämförelse av Alfredson et al., (1998) träningsregim och excentrisk träning där smärtan ej 

stod i fokus, och patienten själv fick bestämma träningens duration och intensitet, kunde 

ingen skillnad urskiljas efter sex veckor avseende smärta och självskattad funktion (Stevens & 

Tan, 2014). Trots att Alfredson et al., (1998) träningsprogram är accepterat och används i 

kliniken finns det begränsat med evidens angående patienttillfredsställelse och återgång till 

idrott vid excentrisk träning jämfört med koncentrisk träning (Mafi, Lorentzon & Alfredson, 

2001; Malliaras et al., 2013).  

 

Stötvågsbehandling har i studier påvisat positiva effekter vid behandling av kronisk 

akillestendinopati, så som som reducerad smärta och funktion (Costa, Shepstone, Donell & 

Thomas, 2005; Rompe, Nafe & Furia, 2007; Knobloch, Kraemer & Jagodzinski, 2007; 

Rompe, Furia & Maffuli, 2008; Rasmussen, Christensen, Mathiesen, & Simonsen, 2008). 

Excentrisk träning i kombination med stötvåg jämfört med endast excentrisk träning har 

studier påvisat att kombinationssbehandling ger mer smärtlindring än endast excentrisk 

träning (Rompe et al., 2007; Rompe et al., 2008). Teorin om vad som händer vid behandling 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Stevens%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24261927
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tan%20CW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24261927
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med stötvåg är att läkning av senstrukturer påskyndas samt att smärtreceptorer stimuleras 

(Rompe, 2006). Långtidseffekten, 12 månader, av stötvåg i kombination med excentrisk 

träning har dock inte visat på bättre resultat än endast excentrisk träning (Rompe, Furia & 

Maffuli, 2009). Vid behandling med laser har en studie påvisat att excentrisk träning i 

kombination med laser ger signifikant reducerad smärta samt snabbare återhämtning jämfört 

med endast excentrisk träning (Stergioulas et al., 2008). Det finns dock få publicerade studier 

som undersökt långtidseffekten, skillnad på effekt hos idrottare och inaktiva patienter samt 

om effekten skiljer sig beroende på i vilket stadie senan behandlas (Rowe et al., 2012). 

Ultraljud jämfört med excentrisk träning har inte påvisat någon signifikant skillnad avseende 

smärta (Chester et al., 2008). 

 

Stretching i kombination med transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) har påvisat en 

smärtreducerande effekt vid kronisk akillestendinos i mellanportionen (Nørregaard, Larsen, 

Bieler & Langberg 2007; Chapman-Jones et al., 2007; Aliyev et al., 2010). TENS ger genom 

ström en stimulering av nociceptiva C-fibrer som i sin tur frisätter substans P (Burssens et al., 

2003). Tvära friktioner har visat sig öka protein produktionen av senans celler liknande den 

effekt som setts med ultraljud (Hunter, 2000; Davidson, Ganion & Gehlsen, 1997). Få studier 

finns dock publicerade angående manuell behandling och dess effekt vid akillestendinos 

(Ombregt, Bisschop & J ter Veer, 2008; Rowe et al., 2012).  

 

En randomiserad studie av Bi-men et al., (2013) undersökte akupunkturbehandling vid 

kronisk akillestendinopati i mellanportionen. Resultatet påvisade att smärtan reducerades vid 

aktivitet samt i vila jämfört med patienter som fick placebo akupunktur (Bi-meng et al., 

2013). De omställningar i smärtsystemet som sker vid akupunktur liknar dem som ses vid 

långvarigt muskelarbete (Andersson & Lundeberg, 1995). Akupunktur medför en central 

hämning av smärta, ger en ökad genomblödning i vävnaden och har en antiinflammatorisk 

verkan (Hansson & Lundeberg, 1999).  

 

  

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Bi-meng+Zhang+%E5%BC%A0%E5%BF%85%E8%90%8C%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Bi-meng+Zhang+%E5%BC%A0%E5%BF%85%E8%90%8C%22
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29 procent av de som drabbas av akillestendinopati kräver kirurgi. Efter kirurgi kan tiden för 

återhämtning och tillbakagång till idrott variera stort med ett genomsnitt på 11 månader 

(Paavola et al., 2000; Alfredson, 2011). Genom konservativ behandling kan 

rehabiliteringsperioden vid akillestendinopati förkortas samt ruptur och kirurgisk behandling 

undvikas. De konservativa behandlingsmetoder som i systematiska översikter visat högst 

evidens vid kronisk akillestendinopati i mellanportionen är excentrisk träning samt 

stötvågsbehandling (Kingma et al., 2001; Magnusson, Dunn & Thomson, 2009; Munteanu & 

Barton, 2011; Rowe et al., 2012).  Det finns dock motsägande resultat inom forskningen för 

konservativa behandlingsmetoder samt effekten av olika kombinationer (Roos, et al. 2004; 

Stergioulas, et al. 2008; Rompe, et al. 2009; van der Plas et al., 2011; Malliarias et al., 2013). 

1.5 Sjukgymnastik och EBM  

Sjukgymnastens arbete innefattar undersökning, fastställande av diagnos och prognos, 

målsättning och planering av terapeutiska interventioner (Broberg & Tyni-Lenné, 2009).  

Sjukgymnaster ska arbeta enligt evidensbaserad medicin (EBM) vilket innebär att kombinera 

evidens med kliniskt kunnande, anpassa detta efter patientens unika situation och önskemål 

(SBU, 2013). Som sjukgymnast är det viktigt att kontinuerligt se över evidens för de olika 

behandlingsmetoderna som finns samt hur och när de bör tillämpas i praktiken (SBU, 2013). 

Författaren har inte kunnat hitta någon undersökning som påvisar att sjukgymnaster i 

Stockholms läns landsting arbetar efter evidensbaserade behandlingsmetoder vid diagnosen 

kronisk tendinos i akillessenans mellanportion. För att säkerställa kvaliteten i 

omhändertagande av patienter med denna diagnos är det av vikt att undersöka om 

sjukgymnasterna arbetar efter EBM. Studien ämnar således undersöka vilken 

behandlingsstrategi sjukgymnaster i Stockholms läns landsting tillämpar vid diagnosen 

kronisk Akillestendinos i mellanportionen. 
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2. Syfte 

Syftet med studien var att undersöka vilken behandlingsstrategi sjukgymnaster inom 

Stockholms läns landsting väljer vid diagnosen kronisk tendinos i akillessenans 

mellanportion. 

2.1 Frågeställningar 

- Vilken behandlingsmetod är mest förekommande som förstahandsval? 

- Vilka parallella behandlingsmetoder används och vilken kombination är vanligast? 

- Skiljer sig förstahandsval beroende på hur länge sjukgymnasten har varit verksam 

inom yrket samt om sjukgymnasten har en specialistkompetens eller ej?  

- Hur länge behandlar sjukgymnaster med förstahandsval innan behandlingsstrategi 

ändras? 

- I vilken omfattning utvärderas smärta under pågående behandling? 
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3. Material och metod 

3.1 Urvalsgrupp 

Totalt 2267 e-mail adresser till legitimerade sjukgymnaster inom Stockholms läns landsting 

söktes upp via Elektroniska katalogen (EK). EK bygger på den nationella katalogtjänsten 

Hälso- och sjukvårdens adressregister (HSA). HSA är en gemensam nationell 

informationskälla för kvalitetssäkrade uppgifter om personer, enheter och funktioner. I 

Stockholms län finns enligt registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) 

4438 legitimerade sjukgymnaster samt 13 stycken legitimerade fysioterapeuter registrerade 

från år 1945, avlidna borträknade. Av de 13 legitimerade fysioterapeuterna kan det vara 

någon eller några som har dubbla legitimationer, sjukgymnast och fysioterapeut. HOSP har 

inte några uppgifter om var legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal är eller har varit 

verksam. De har heller inte några uppgifter om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal är 

verksamma inom sitt legitimerade yrke eller inte (HOSP, 2014). 

3.1.1 Inklusionskriterium 

Legitimerade sjukgymnaster som jobbade inom Stockholms läns landsting med registrerad e-

mail adress i EK. 

3.2 Konstruktion av enkät 

För att framställa enkäten (se bilaga 1) genomfördes först en litteratursökning för identifiering 

av studier kring behandlingsmetoder vid tendinos i akillessenana mellanportion. Sökningarna 

utfördes i databaserna: Pubmed, Medline, Cochrane Library, PEDro och Web of science med 

sökorden achilles tendinosis, achilles tendinopathy, conservative treatment, physiotherapy, 

achilles tendon disorders, acupuncture, taping, laser therapy, shockwave therapy, eccentric 

training, eccentric concentric training samt achilles tendon treatment i olika kombinationer. 

 

En webenkät utformades i Google Drive (Google Drive, 2014) och bestod av både ordinal- 

och nominaldata. Frågorna var strukturerade och semistrukturerade för att på bästa sätt kunna 

kartlägga sjukgymnasternas behandlingsstrategi. Frågorna i enkäten var egenkonstruerade och 

baserade på studiens syfte. Frågorna berörde hur länge sjukgymnasterna varit 

yrkesverksamma, vilken behandlingsmetod de väljer i första hand, behandlar med parallellt, 

eventuell specialistkompetens, utvärdering av smärta, tillåtelse av övrig aktivitet under 

pågående behandling samt efter hur lång tid sjukgymnasten byter behandlingsstrategi. 
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Enkäten bestod av totalt nio frågor varav sex av dessa var slutna svar och tre var öppna svar. 

Den första frågan var en uteslutningsfråga, om sjukgymnasten ej behandlade denna diagnos i 

sitt yrke avslutades automatiskt enkäten och svaret registrerades. Åtta av frågorna var 

obligatoriska och det var ej möjligt att skicka in enkäten utan att besvara dessa. En fråga var 

en öppen följdfråga angående specialistkompetens som var ej obligatorisk att besvara.  

 

För att stärka studiens interna validitet gjordes en pilotstudie. 20 sjukgymnaster, som inte var 

anslutna till Stockholms läns landsting, kontaktades för deltagande i pilotstudien av enkäten. 

Testpiloterna kontaktades via e-mail och ombads att svara på enkäten samt lämna feedback på 

struktur och innehåll. Efter respons från testpiloterna kompletterades enkäten med frågor 

angående utvärdering av smärta, tillåtelse av fortsatt aktivitet under behandlingsperioden samt 

möjligheten att svara med fler svarsalternativ än ett angående parallell behandling. Efter 

revideringar skickades enkäten (se bilaga 1) samt informationsmailet (se bilaga 2) 

innehållande studiens syfte och villkor ut till alla deltagare.  

3.3 Procedur vid enkätundersökning 

Studien är en deskriptiv studie och en enkät användes för att besvara frågeställningarna. Med 

hänsyn till tidsåtgång, hantering av stor mängd information, kostnader och geografisk 

spridning skickades enkäten per e-mail ut till sjukgymnasterna. Enkätundersökningen 

genomfördes från 14-02-05 till 14-02-19 (se figur 1). Sjukgymnasterna hade totalt två veckor 

på sig att besvara frågorna i enkäten och en påminnelse skickades ut efter halva tiden för att 

öka svarsfrekvensen. (se bilaga 3). Sjukgymnasterna kunde avskriva sig från maillistan om de 

ej ville delta eller få en påminnelse. Författaren hade ej möjlighet att se vilka som svarat efter 

första utskicket och ta bort dessa respondenterna så de ej fick påminnelse. Varje svar 

registrerades automatiskt i Google drive och sparades i ett kalkylblad där författaren kunde se 

sammanfattning av undersökningens resultat samt se statistik över varje fråga. Det var ej 

möjligt för deltagarna att gå in och ändra svaren efter att svaret registrerats i Google Drive.  
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Figur 1. Flödesschema av enkätsvar 

 

3.3.1 Bortfall 

I de fall då respondenterna angav fler än en behandlingsmetod på frågan angående 

förstahandsval och fler än tre angående parallella behandlingsmetoder noterades detta som ett 

internt bortfall, andra frågor som hade besvarats användes vid analysering av datan. 

  

Första utskicket 5/2 

• 2267 enkäter distruberades ut via 
mail 

600 enkätsvar 

Påminnelse 12/2 

• 244 respondenter avskrev sig från 
maillistan 

• 2023 enkäter distruberades ut via 
mail 

512 enkätsvar 

Totalt 1108 enkätsvar 19/2 

• 404 angav att de behandlar kronisk 
tendinos i  akillesssenans 
mellanportion. 

•704 angav att de inte behandlar 
kronisk tendinos i  akillesssenans 
mellanportion 
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3.3.2 Etik 

Enkäten skickades ut via e-mail till sjukgymnasterna. I e-mailet klargjordes att deltagandet 

var frivilligt och att inga svar kunde härledas till någon specifik individ. Allt deltagande 

innebar att information om respektive individ inte kunde urskiljas och att svaren behandlas 

därefter. Författaren var den enda som hade tillgång till all information och inga adresser 

sparades efter det att författaren tog emot svarsenkäterna. Respondenterna kunde kontakta 

handledare och författare vid eventuella frågor och funderingar. Syftet var inte att ta reda på 

huruvida individer tillämpar en specifik behandlingsmetod utan att sammanställa en 

helhetsbild av vilken behandlingsstrategi sjukgymnaster oftast tillämpar vid kronisk tendinos i 

akillessenans mellanportion. 

3.3.3 Reliabilitet och validitet 

Enkäten är inte validitets- eller reliabilitetstestad.  

3.4 Databearbetning 

Datan bearbetades i programmet R (R Core Team, 2013). Samtliga variabler sammanställdes i 

tabeller som antal observationer och procent, n (%). Sambandsanalyser har gjorts i 

standardiserade korstabeller där den statistiska analysen genomförts med Fishers exakta test. 

Nollhypotesen för samtliga analyser var att det inte förekom någon skillnad i fördelningen av 

svarsalternativ mellan de respektive grupperna. Om det observerade p-värdet var under 0,05 

förkastas nollhypotesen på 5 procent signifikansnivå. Ingen justering för multipla jämförelser 

har genomförts och därför skall tolkningen av enskilda p-värden göras med detta i beaktande. 

Procenttalen angående förstahandsval i kombination med parallellbehandling relaterar till hur 

stor andel med förstahandsval av behandling som har angett en viss parallell behandling. 

Eftersom respondenterna kunde ange en till tre behandlingmetoder som parallell behandling 

blir summeringen mer än 100%. I studien presenteras resultaten i text samt i tabell. 
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4. Resultat 

4.1 Demografisk data 

1108 (49%) av 2267 sjukgymnaster besvarade enkäten. 704 (63%) av respondenterna 

besvarade att de ej behandlar diagnosen kronisk tendinos i akillessenans mellanportion, 404 

(36%) av respondenterna besvarade att de behandlar denna diagnos. 129 (32%) av 

respondenterna hade varit yrkesverksamma i 10 år eller mindre. 114 (28%) av respondenterna 

hade varit yrkesverksamma i 11-20 år och 161 (40%) av respondentern hade varit 

yrkesverksamma i 21 år eller längre. 110 (27%) av de som behandlar tendinos i akillessenans 

mellanportion angav att de hade en specialistkompetens inom sjukgymnastik.   

4.2 Förstahandsval av behandlingsmetod 

Åtta behandlingsmetoder samt övrigt (se bilaga 5) angavs som de vanligaste förstahandsvalen 

vid behandling av kronisk tendinos i akillessenans mellanportion; excentrisk träning, 

excentrisk/koncentrisk träning, stötvåg, akupunktur, stretching, laser, ultraljud samt tvära 

friktioner. Två svar exkluderades då två av respondenterna angivit mer än en 

behandlingsmetod som förstahandsval. De tre mest förekommande behandlingsmetoderna 

som respondenterna angav som förstahandsval var; excentrisk träning, excentrisk/koncentrisk 

träning samt stötvåg (se tabell 1). 

 

Tabell 1. Förstahandsval av behandlingsmetoder  

FÖRSTAHANDSVAL N (%) 

EXCENTRISK TRÄNING 258 (64) 

EXCENTRISK/KONCENTRISK TRÄNING   82 (20) 

STÖTVÅG 22 (5) 

AKUPUNKTUR 11 (3) 

STRETCHING 8 (2) 

LASER 6 (1) 

ULTRALJUD 5 (1) 

TVÄRA FRIKTIONER 4 (1) 

ÖVRIGT 6 (1) 

TOTALT n=402 
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Det var en signifikant skillnad i förstahandsval av behandlingsmetod beroende på hur länge 

respondenterna hade varit yrkesverksamma (p=0.007). Av de som angav excentrisk träning 

eller excentrisk/koncentrisk träning som förstahandsval hade de flesta varit yrkesverksamma i 

21 år eller längre. Vid stötvåg som förstahandsval hade de flesta av responenterna varit 

yrkesverksamma i tio år eller mindre (se tabell 2).  

 

Tabell 2. Förstahandsval och yrkesverksamhet 

FÖRSTAHANDSVAL 

 

<10 ÅR  

N (%) 

11-20 ÅR  

N (%) 

>21 ÅR 

N (%) 

TOTALT 

N (%) 

     EXCENTRISK TRÄNING 88 (68) 79  (69) 91  (57) 258  (64) 

     EXCENTRISK/KONCENTRISK TRÄNING 26  (20) 22  (19) 34  (21) 82  (20) 

     STÖTVÅG 8  (6) 7  (6) 7  (4) 22  (5) 

     AKUPUNKTUR 3  (2) 0  (0) 8  (5) 11  (3) 

     STRETCHING 2  (2) 0  (0) 6  (3) 8  (2) 

     LASER 0  (0) 4  (4) 2  (1) 6  (1) 

     ÖVRIGT 2  (2) 0  (0) 4  (3) 6  (1) 

     ULTRALJUD 0  (0) 0  (0) 5  (3) 5  (1) 

TVÄRA FRIKTIONER 0 (0) 2 (2) 2 (1)  4 (1) 

     TOTALT 129 114 159 402 

 

Det fanns ingen signifikant skillnad i förstahandsval av behandlingsmetod mellan de som 

hade specialistkompetens och de utan (p=0.195). En procent skiljde mellan de som hade och 

de som inte hade en specialistkompetens och valde excentrisk träning som förstahandsval. 

Lika många av de som hade och de som inte hade en specialistkompetens inom sjukgymnastik 

valde excentrisk/koncentrisk träning som förstahandsval. Av de som angav stötvåg som 

förstahandsval hade två procent en specialistkompetens och sex procent hade inte en 

specialistkompetens (se tabell 3). 
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Tabell 3. Förstahandsval och specialistkompetens 

FÖRSTAHANDSVAL 
 

MED SPECIALISTKOMPETENS 
N (%) 

UTAN SPECIALISTKOMPETENS 
N (%) 

TOTALT 
N (%) 

     EXCENTRISK TRÄNING 71 (65) 187 (64) 258 (64) 

     EXCENTRISK/KONCENTRISK TRÄNING 22 (20) 60 (20) 82 (20) 

     STÖTVÅG 3 (2) 19 (6) 22 (5) 

     AKUPUNKTUR 2 (2) 9 (3) 11 (3) 

     STRETCHING 2 (2) 6 (2) 8 (2) 

     LASER 2 (2) 4 (1) 6 (1) 

     ÖVRIGT 4 (4) 2 (1) 6 (1) 

     ULTRALJUD 3 (3) 2 (1) 5 (1) 

     TVÄRA FRIKTIONER 0 (0) 4 (1) 4 (1) 

TOTALT 109 293 402 

 

Det var en signifikant skillnad i behandlingstid beroende på förstahandsval av 

behandlingsmetod (p=0.001). Majoriteten av respondenterna behandlar i sex till 10 veckor 

innan de byter behandlingsstrategi. De flesta av de som valde excentrisk träning, 

excentrisk/koncentrisk träning, stötvåg eller stretching som förstahandsval behandlar från sex 

till 10 veckor innan de byter behandlingsstrategi. Majoriteten av de som valde akupunktur, 

laser, övrigt eller tvära friktioner behandlar i 10 veckor eller mindre innan det byter 

behandlingsstrategi (se tabell 4). 

 

Tabell 4. Förstahandsval och behandlingstid 

FÖRSTAHANDSVAL <5 V 
N (%) 

6-10 V 
N (%) 

11-15 V 
N (%) 

16-20 V 
N (%) 

>21 V 
N (%) 

TOTALT 
N 

     EXCENTRISK TRÄNING 46 (18) 107 (42) 92 (36) 7 (3) 6 (3) 258 (64) 

     EXCENTRISK/KONCENTRISK TRÄNING 22 (27) 38 (46) 16 (20) 3 (4) 3 (4) 82 (20) 

     STÖTVÅG 7 (32) 12 (55) 1 (5) 2 (9) 0  22 (5) 

     AKUPUNKTUR 6 (55) 5 (45) 0 0 0 11 (3) 

     STRETCHING 2 (25) 5 (62) 1 (13) 0 0 8 (2) 

     LASER 5 (83) 1 (17) 0 0 0 6 (1) 

     ÖVRIGT 4 (67) 2 (33) 0 0 0 6 (1) 

     ULTRALJUD 2 (40 2 (40) 1 (20) 0 0 5 (1) 

     TVÄRA FRIKTIONER 3 (75) 1 (25) 0 0 0 4 (1) 

  TOTALT 97 173 111 12 9 402 
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4.3 Parallella behandlingsmetoder 

18 behandlingsmetoder framkom som parallella behandlingsmetoder; stretching, akupunktur, 

tejpning, excentrisk/koncentrisk träning, tvära friktioner, stötvåg, excentrisk träning, laser, 

inlägg, koncentrisk träning, råd och regim, generell träning, ultraljud, manuell behandling, 

specifik träning, TENS, ingen annan behandlingsmetod samt övrigt (se bilaga 5).  

Sex svar exkluderades då sex av respondenterna angivit mer än tre parallella 

behandlingsmetoder. Stretching, akupunktur och tejpning var de behandlingsmetoder som de 

flesta av respondenterna valde som parallella behandlingar (se tabell 5).  

 

Tabell 5. Parallella behandlingsmetoder 

PARALLELLA BEHANDLINGSMETODER N 

     STRETCHING 216  

     AKUPUNKTUR 104  

     TEJPNING 89  

     EXCENTRISK/KONCENTRISK TRÄNING 65  

     TVÄRA FRIKTIONER 62  

     STÖTVÅG 52 

     EXCENTRISK TRÄNING 40  

     LASER 26 

     INLÄGG 18 

     INGEN ANNAN BEHANDLINGSMETOD 15  

     KONCENTRISK TRÄNING 13  

     RÅD OCH REGIM 9  

     GENERELL TRÄNING 8  

     ULTRALJUD 8  

     MANUELL BEHANDLING 7  

     SPECIFIK TRÄNING 7  

     TENS 7  

     ÖVRIGT 6 

TOTALT 742 
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Den vanligaste kombination av förstahandsval och parallellbehandling var 

excentrisk träning med parallell behandlingarna; stretching (59%), akupunktur (28%) och 

tejpning (24%). Även excentrisk/koncentrisk träning kombinerades oftast med 

parallellbehandlingarna; stretching (48%), akupunktur (31%) och tejpning (26%).  

Av de som angav stötvåg som förstahandsval kombinerade oftast med parallelbehandlingarna; 

stretching (36%), excentrisk/koncentrisk träning (36%) samt excentrisk träning (55%). Andra 

kombinationer som framkom var akupunktur som förstahandsval med 

parallellbehandlingarna; stretching (64%), excentrisk träning (90%), tejpning (18%) och/eller 

generell träning (18%) samt stretching som förstahandsval med parallellbehandlingarna; 

Akupunktur (25%), excentrisk/koncentrisk träning (38%) och tvära friktioner (25%). 

4.4 Utvärdering av smärta och fortsatt tillåten aktivitet 

Det fanns inget signifikant samband mellan utvärdering av smärta och fortsatt tillåten fysiskt 

aktivitet, motion och idrott under behandlingsperioden (p=0.224). 56 procent av 

respondenterna angav att de alltid utvärderar smärta under pågående behandling och 59 

procent av dessa tillåter alltid fortsatt fysiskt aktivitet, motion och idrott under 

behandlingsperioden. 37 procent av respondenterna angav att de ofta utvärderar smärta och 68 

procent av dessa tillåter ofta fortsatt fysisk aktivitet, motion och idrott under 

behandlingsperioden. Sex procent angav att de sällan utvärderar smärta och 54 procent av 

dessa tillät ofta forstatt fysisk aktivitet. Fem procent angav att de aldrig utvärderar smärta 

under pågående behandling och alla av dessa tillät alltid fortsatt fysisk aktivitet. 

 

  



18 

 

5. Diskussion 

5.1 Demografisk data 

Studiens målgrupp var sjukgymnaster som arbetade inom Stockholms läns landsting. 

Urvalsgruppen gick inte att finna i något specifikt register och därför söktes deltagarna upp i 

EK. Då inte alla sjukgymnaster hade sin e-mail registrerad i EK och det inte fanns några 

exakta siffror på hur många som arbetar inom Stockholms läns landsting, samt att studiens 

svarsfrevens endast var 49 procent, kan inte en slutsats dras som stämmer in på hela 

populationen. I kommande studier kan det vara av intresse att försöka kartlägga hela 

populationen för att få en tillförlitlighet och en bättre generalisering av resultatet.  

 

27 procent av de som behandlade kronisk tendinos i akillessenans mellanportion angav att de 

hade en specialistkompetens inom sjukgymnastik. Följdfrågan angående inom vilket område 

sjukgymnasten hade en specialistkompetens var ej var obligatorisk och endast 39 procent av 

respondenterna svarade på detta. Författaren valde att inte redovisa detta i resultatet på grund 

av den låga svarsfrekvens och spretande svar.  

5.2 Metoddiskussion 

Inga reliabilitets- eller validitetstestade enkäter som analyserat vilken behandlingsstrategi 

sjukgymnaster väljer vid tendinos i akillessenans mellanportion kunde påträffas. Författaren 

gjorde därför en egenkonstruerad enkät vilket kan ge brister i studiens reliabilitet och externa 

validitet. Reliabiliteten testades inte vilket medför en risk för slumpvariation i resultatet som 

kan leda till samband (Ejlertsson, 2005). Ett statistiskt signifikant resultat från en enskild 

dataanalys är inte nödvändigtvis ett sant positivt fynd, en sådan konklusion kräver mer 

underlag från flera studier. Enkätens interna validitet stärktes dock genom pilotstudien. 

Författaren valde att göra en enkätstudie då detta kan reducera risker för opartiskhet och 

författarens egen uppfattning inte påverkar respondenten i någon riktning.  
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Fördelen med att skicka enkäten via e-mail var att respondenten kunde fylla i enkäten när det 

passade och respondenten blev inte avbrutna i sitt arbete. Risken med att skicka ut enkäter via 

e-mail är att svarsfrekvensen kan bli låg. Författaren hade heller inte möjlighet att tränga in 

djupare i svaren och respondenterna fick ingen möjlighet att utveckla sina svar. Författarens 

syfte var att göra enkäten enkel för att möjliggöra större svarsfrekvens och enkel bearbetning 

av datainsamling. Totalt ställdes nio frågor i enkäten och 11 behandlingsmetoder inkluderades 

som svarsalternativ då dessa främst förekommer och definieras i litteraturen. 

5.3 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att kartlägga vilken behandlingsstrategi som används av sjukgymnaster 

i Stockholms läns landsting vid kronisk tendinos i akillessenans mellanportion. 

Vilka behandlingsmetoder väljer sjukgymnaster som förstahandsval vid denna diagnos samt 

vilken eller vilka behandlingsmetoder de behandlar med parallellt. Studien undersökte även 

hur länge sjukgymnaster behandlar innan de väljer ny behandlingsstrategi, om de utvärderar 

smärta regelbundet samt om de tillåter fortsatt fysisk aktivitet, motion och idrott under 

behandlingsperioden. Slutligen ville författaren se ur detta relaterade till den evidens som 

finns. 

5.3.1 Förstahandsval av behandlingsmetod 

Resultatet påvisar att sjukgymnasterna använder en relativt stor variation av 

behandlingsmetoder som förstahandsval vid kronisk tendinos i akillessenans mellanportion.  

Det var en statistiskt signifikant skillnad av förstahandsval av behandlingsmetod beroende på 

hur länge sjukgymnasten varit yrkesverksam. Detta innebär dock inte att det nödvändigtvis är 

en klinisk relevant skillnad. Det är nackdelen med stora stickprov, det vill säga att även 

relativt små skillnader kan bli statistiskt signifikanta. Resultatet i denna studie påvisar att 

excentrisk träning, excentrisk/koncentrisk träning samt stötvåg är de behandlingsmetoder som 

oftast tillämpas som förstahandsval vid kronisk tendinos i akillessenans mellanportion.  

Studien pekar mot att excentrisk träning är den mest förekommande behandlingsmetoden vid 

kronisk tendinos i akillessenans mellanportion hos sjukgymnaster i Stockholms läns 

landsting. Grunden till detta tror författaren är att Alfredon et al., (1998) excentriska 

träningsprogram är en accepterat behandlingsmetod inom sjukgymnastik och inte har 

ifrågasatts. 
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Majoriteten av respondenterna behandlar i sex till 10 veckor innan de byter 

behandlingsstrategi oavsett val av behandlingsmetod. Av de som valde excentrisk träning och 

excentrisk/koncentrisk träning behandlar majoriteten från sex till 10 veckor innan de byter 

behandlingsstrategi. Studier har dock påvisat att patienter med kronisk akillestendinopati ska 

behandlas med ett träningsprogram från tre till sex månaderna samt fortsätta med 

styrketräning av vadmuskuskulatur och hälsena som en del i sin träning i framtiden 

(Silbernagel et al., 2007). Endast två procent av de som valde excentrisk träning och 

excentrisk/koncentrisk träning behandlar i 21 veckor eller längre innan byte av 

behandlingsstrategi. Studier har påvisat nedsatt neuromuskulär- och hopprestanda 12 månader 

samt fem år efter avslutad rehabilitering med excentrisk träning (van der Plas et al., 2011). 

Detta kan ifrågasätta längden av Alfredson et al., (1998) program som ska utföras i 12 veckor. 

Det finns en efterfrågan av studier som tittar på lämpliga underhållsprogram då detta kan vara 

nödvändigt när patienterna har återvänt till idrott och aktivitet (Malliaras et al., 2013).  

 

Författaren ser en problematik för sjukgymnaster att i praktiken motivera patienter att utföra 

och fullfölja Alfredsons el at., (1998) program i 12 veckor då programmet är smärtsamt för 

patienten samt att 45 procent av patienter inte svarar på behandlingen (Sayana et al., 2007). 

Alfredsons el at., (1998) träningsprogram kanske inte är lämpligt för alla patienter utan mer 

lämpad för patienter som inte har degenerativa förändringar, mindre irriterad sena samt 

patienter med höga belastningskrav så som exempelvis idrottare (Malliaras et al., 2013). 20 

procent av respondenterna valde excentrisk/koncentrisk träning som förstahandsval. 

Excentrisk/koncentrisk träning skulle kunna vara viktig hos patienter med koncentrisk 

svaghet, som inte kan återhämta sig med isolerad excentrisk belastning. Silbernagel et al., 

(2007) program som innehåller både excentriska- och koncentriska tåhävingarna kan vara ett 

bättre träningsprogram för den här patientgruppen. Då studier inte kunnat påvisa någon 

skillnad på isolerad excentrisk träning och excentrisk/koncentrisk träning samt isolerad 

excentrisk med eller utan smärta anser författaren att sjukgymnaster bör överväga 

excentrisk/koncentrisk träning vid sidan av, eller i stället för smärtsam isolerad excentrisk 

träning (Mafi et al., 2001; Malliaras et al., 2013; Stevens et al., 2014).  

 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Stevens%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24261927
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Endast fem procent av respondenterna valde stötvåg som förstahandsval vilket förvånade 

författaren då stötvåg visat på hög evidens i studier (Costa et al, 2005; Rompe et al, 2007; 

Knobloch et al., 2007; Rompe et al., 2008; Rasmussen et al., 2008). Detta kan enligt 

författaren bero på ekonomiska aspekter och tillgång till apparat. Gällande behandlingstid 

angav majoriteten av respondenterna att de behandlar från sex till 10 veckor innan de byter 

behandlingsstrategi. De flesta studier som undersökt stötvåg och kronisk akillestendinopati i 

mellanportionen har dock behandlat tre till fyra gånger, en gång i veckan, och utvärderat efter 

tre till fyra månader (Costa et al, 2005; Rompe et al, 2007; Knobloch et al., 2007; Rompe et 

al., 2008; Rasmussen et al., 2008).  

 

Endast de som varit yrkesverksamma i 21 år eller längre valde ultraljud som förstahandsval av 

behandlingsmetod. I en studie av Rowe et al., (2012) påvisades att de flesta sjukgymnaster 

inte använder ultraljud som behandlingsmetod då det inte finns tillräckligt med evidens, ej 

påvisat god effekt samt att risken med behandlingsmetoden är att patienter kan beroende av 

metoden som ensam behandling (Rowe et al., 2012). Endast en procent angav laser som 

förstahandsval och alla av dessa hade varit yrkesverksamma i 11 år eller längre. Kostnader 

och tillgång, samt att laser oftast används vid skador med inflammation, har identifierats som 

hinder för användning av laserbehandling i klinisk praxis (Rowe et al., 2012). 

5.3.2 Parallella behandlingsmetoder 

Stretching, akupunktur och tejpning var de tre behandlingsmetoder som de flesta av 

respondenterna valde som parallella behandlingar. Att respondenterna väljer dessa 

behandlingsmetoder som parallella behandlingsmetoder tror författaren kan bero på att 

sjukgymnasten vill reducera smärta och stramhet i akillessenan samt korrigera felställning i 

foten. Den vanligaste kombination mellan förstahandsval och parallellbehandling var 

excentrisk träning samt excentrisk/koncentrisk träning med parallell behandlingarna; 

stretching, akupunktur och tejpning. Det finns dock inte tillräckligt med evidens för dessa 

behandlingsmetoder som egen behandling eller i kombination med excentrisk träning eller 

excentrisk/koncentrisk träning vid kronisk tendinos i akillessenans mellanportion (Firth et al., 

2010; Bi-men et al., 2013).  
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Resultat i studier indikerar evidens för excentrisk träning som ensam behandling och har som 

parallell behandling i multimodal insats påvisat ett varierat resultat  (Alfredson et al., 1998; 

Silbernagel et al., 2001; Silbernagel et al., 2007; Rompe et al., 2007; Chester et al., 2007; 

Nørregaard et al., 2007 & Herrington et al., 2007). Författaren blev förvånad över att inte fler 

av respondenterna valde excentrisk träning som förstahandsval och valde; ingen annan 

behandlingsmetod, som parallell behandling. Fler studier behöver genomföras där excentrisk 

träning i kombination med andra åtgärder utvärderas. 

5.3.3 Utvärdering av smärta och fortsatt tillåten aktivitet  

56 procent av respondenterna angav att de alltid utvärderar smärta under pågående behandling 

och majoriteten av dessa tillåter alltid fortsatt fysiskt aktivitet, motion och idrott under 

behandlingsperioden. Författaren anser 56 procent är lågt och att resultatet borde ha varit 100 

procent. Utvärdering av smärta borde enligt författaren vara en viktig del av rehabiliteringen 

för den behandlande sjukgymnasten. Vidare anser författaren att det finns bra instrument för 

att utvärdera smärta vid kronisk tendinos i akillessenans mellanportion och sjukgymnaster bör 

utnyttja dessa utvärderingsinstrument i kliniken. Det kan dock vara så att sjukgymnaster som 

inte uppfattar dessa instrument som tillförlitliga istället litar på sin egen kliniska bedömning, 

inte rutinmässigt utvärderar smärta eller underskattar patienters möjlighet att själv skatta sin 

upplevelse av subjektiva känslor. 

 

För att uppnå positiva fysiologiska effekter av träningen så tycks enligt det ibland krävas att 

patienten tränar trots obehag eller smärta (Silbernagel et al., 2007). Författaren anser att om 

sjukgymnaster utvärderar smärta regelbundet under behandlingsperioden så blir det tydligare 

för både sjukgymnast och patient att se hur rehabiliteringen går och om något i behandlingen 

bör ändras. Det är framförallt av vikt att utvärdera smärtnivån regelbundet för att uppnå god 

effekt av excentrisk träning (Thomeé et al., 2011). Med detta i åtanke borde resultatet enligt 

författaren påvisat att minst 64 procent, excentrisk träning som förstahandsval, alltid 

utvärderar smärta regelbundet under behandlingsperioden.  
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Silbernagel et al., (2007) studie påvisade att när smärta utvärderas regelbundet under 

behandling med excentrisk träning och fortsatt aktivitet och idrott tillåts ses ingen negativ 

effekt på behandlingen (Silbernagel et al., 2007). Grävare-Silbernagel et al., (2011) följde upp 

patienterna från 2007 och majoriteten av patienterna hade återfått full funktion. Det finns inga 

vetenskapliga belägg för att enbart rekommendera vila vid kronisk tendinos i akillessenans 

mellanportion och författaren anser därför att det är av vikt att förklara för patienten om 

acceptabla belastningsrelaterade symptom och kontinuerligt utvärdera smärtan under 

rehabiliteringen. 

5.4 Styrkor och svagheter 

Genom att söka upp sjukgymnaster i Stockholms läns landsting via den Elektroniska 

katalogen täcktes en relativt stor del av populationen. Hur stort det totala bortfallet är i studien 

är dock oklart då det inte fanns några exakta siffror på hur många sjukgymnaster som är 

yrkesverksamma inom Stockholms läns landsting. Enkäten var inte reliabilitet- eller validitets 

testad vilket är en svaghet i studien, dock stärktes den interna validiteten genom pilotstudien. 

Författaren gjorde ett val att inte ta med kön och ålder i enkäten, detta hade kunnat ge en 

bättre överblick av populationen som studerades, dock anser författaren att detta inte påverkar 

studiens resultat. I enkäten borde författaren ha frågat respondenterna med vilka instrument de 

utvärderar smärta, hur ofta och undersökt eventuellt samband mellan detta och förstahandsval 

av behandlingsmetod. Detta hade gett en bättre översikt i hur sjukgymnaster utvärderar smärta 

samt hur detta görs i relation till olika behandlingsmetoder.   

 

Författaren valde att endast inkludera 11 behandlingsmetoder vilket kan ha medfört att 

exkluderade behandlingsmetoder ej framkom i rätt belysning dock kunde respondenterna 

själva fylla i egen behandlingsmetod i övrigt. Respondenterna fick informationen att max 

fylla i en behandlingsmetod som förstahandsval samt max en till tre som parallella 

behandinsmetoder. Dock kunde respondenterna fylla i mer än en behandlingsmetod som 

förstahandsval i övrigt samt mer än tre alternativ som parallella behandlingar, då enkäten inte 

gick att konstruera på annat sätt. Detta ledde till att två svar angående förstahandsval samt sex 

svar angående parallella behandlingar exkluderades. Författaren anser dock att övrigt gjorde 

att respondenterna fick möjlighet att fylla i behandlingsmetoder som annars ej skulle ha 

framkommit.  
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5.5 Framtida forskning 

Resultatet av denna studie pekar mot vilken behandlingsstrategi som är mest förekommande 

och vanligast att sjukgymnaster tillämpar i Stockholms läns landsting.  Excentrisk träning har 

i tidigare studier påvisat vara den konservativa behandlingsmetod som har högst evidens och 

oftast tillämpas i kliniken. Nytillkommen forskning har dock påvisat att 

excentrisk/koncentrisk träning kan vara att föredra för vissa patientgrupper. Det finns lite 

forskning angående vilken behandlingsmetod som är förstahandsval vid diagnosen kronisk 

tendinos i akillessenans mellanportion. Då studien även pekar mot att de flesta av 

sjukgymnasterna behandlar med kombinerade behandlingsmetoder bör detta utredas i 

framtida studier. För framtida forskning skulle det även vara intressant att undersöka 

alternativa behandlingsmetoder då det finns få studier som undersökt detta. 
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6. Konklusion 

Studien påvisar att sjukgymnaster inom Stockholms läns landsting följer EBM avseende 

förstahandsval vid kronisk tendinos i akillessenans mellanportion. Studiens resultat påvisar 

även att det finns en skillnad i förstahandsval av behandlingsmetod beroende på hur länge 

sjukgymnasten varit yrkesverksam. Ingen skillnad påvisades dock gällande sjukgymnaster 

med specialistkompetens och de utan vid förstahandsval av behandlingsmetod. Majoriteten av 

sjukgymnasterna behandlar från sex till 10 veckor innan de byter behandlingsstrategi, oavsett 

förstahandsval av behandlingsmetod. De mest tillämpade parallella behandlingsmetoderna är 

stretching, akupunktur och tejpning. Dessa parallella behandlingsmetoder är mest 

förekommande i kombination med förstahandsvalen excentrisk träning och 

excentrisk/koncentrisk träning. Lite mer än hälften av sjukgymnasterna utvärderar alltid 

smärta och tillåter fysisk aktivitet, motion och idrott under behandlingsperioden.  
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Bilaga 1 

Vilken behandlingsmetod tillämpar du vid kronisk tendinos i akillessenans 

mellanportion? 

 

Kronisk avser: >3 månaders smärtduration 

Tendinos avser: Strukturella förändringar i senans smärtområde som verifierats med objektiv 

bedömning (MR, ultraljud, biopsi) 

Mellanportionen avser: 2-6 cm proximalt om infästningen av senan 

*Obligatorisk 

 

Behandlar du denna patientkategori? * 

Om du svarar nej på denna fråga behöver du ej besvara fler frågor utan blir ombedd att skicka 

in ditt svar. 

o Ja 

o Nej 

 

Hur länge har du jobbat som sjukgymnast? * 

 

o Mindre än ett år 

o 1-5 år 

o 6-10 år 

o 11-15 år 

o 16-20 år 

o 21 år eller längre 

 

Har du en specialistkompetens inom sjukgymnastik? * 

 

o Ja 

o Nej 

 

Om ja: Inom vilket område har du en specialistkompetens? 

 
 

 

  



 

Vilken behandlingsmetod är ditt förstahandsval vid kronisk tendinos i akillessenan 

mellanportion? * 

 

o Akupunktur 

o Excentrisk träning 

o Excentrisk/koncentrisk träning 

o Koncentriskt träning 

o Laser 

o Stretching 

o Stötvåg 

o Tejpning 

o TENS 

o Tvära friktioner 

o Ultraljud 

o Övrigt   

 

Vilken eller vilka behandlingsmetoder behandlar du oftast parallellt med utöver ditt 

förstahandval? * 

Max 1-3 val 

 

o Akupunktur 

o Excentrisk träning 

o Excentrisk/koncentrisk träning 

o Koncentriskt träning 

o Laser 

o Stretching 

o Stötvåg 

o Tejpning 

o TENS 

o Tvära friktioner 

o Ultraljud 

o Övrigt   

 

 

  



 

Utvärderar du smärta regelbundet under behandlingsperioden? * 

 

o Alltid 

o Ofta 

o Sällan 

o Aldrig 

o Vet ej 

 

 

Tillåter du att patienten fortsätter med fysisk aktivitet, motion och idrott under 

behandlingsperioden? * 

 

o Alltid 

o Ofta 

o Sällan 

o Aldrig 

o Vet ej 

 

Om patienten inte blir bättre av din behandling, efter hur lång tid byter du 

behandlingsstrategi? * 

 

o 5 veckor eller mindre 

o 6-10 veckor 

o 11-15 veckor 

o 16-20 veckor 

o 21 veckor eller mer 

 

 

  



 

Bilaga 2 

 

Kära kollegor! 

 

Kronisk tendinos i akillessenans mellanportion är en vanlig skada hos idrottare och 

motionärer på olika nivåer. Följande enkätstudie avser att undersöka vilka 

behandlingsmetoder som tillämpas inom sjukgymnastik i Stockholms läns landsting vid denna 

diagnos. Enkätframställningen kommer att utgöra min D-uppsats inom idrottsmedicin och jag 

hoppas du vill delta. 

 

Enkätens svar är ej kopplade till din e-mail och dina svar kommer ej att kunna identifieras i 

resultatet. Data kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av det. 

 

Enkäten tar cirka 1-2 minuter att besvara och det är helt frivilligt att delta. Alla deltagare har 

totalt två veckor på sig att besvara enkäten, en påminnelse kommer att skickas ut. 

 

Klicka här för att komma till enkäten:  

http://tinyurl.com/enkat-sjukgymnaster 

 

Tack för din medverkan! 

 

För mer information: 

Jessica Diehn, Leg. sjukgymnast 

Mail: jessica.diehn@gmail.com 

Mobiltelefonnummer: 0734-273407 

 

Handledare: 

Carl Askling, Högskolelektor, Med dr i idrottsmedicin, Leg. sjukgymnast 

Mail: carl.askling@gih.se 

  



 

Bilaga 3 

 

Hej! 

 

Den 5/2 skickade jag ut en enkät till dig angående vilka behandlingsmetoder som tillämpas 

inom sjukgymnastik i Stockholms läns landsting. Jag är väldigt tacksam för alla svar jag får in 

och om du redan har besvarat enkäten så kan du bortse från detta e-mail.  

 

Jag sätter stort värde på din kunskap och ber dig att avsätta 1-2 minuter för att besvara 

enkäten. Du är anonym i undersökningen. 

  

Enkäten nås via denna länk:  

http://tinyurl.com/enkat-sjukgymnaster 

 

Tack för din medverkan! 

 

För mer information: 

Jessica Diehn, Leg. sjukgymnast  

Mail: jessica.diehn@gmail.com 

Mobiltelefonnummer: 0734-273407 

 

Handledare:  

Carl Askling, Högskolelektor, Med dr i idrottsmedicin, Leg. sjukgymnast  

Mail: carl.askling@gih.se 

 
  



 

Bilaga 4 

 
Akupunktur 

Avlastning 

Basal kroppskännedom 

Dry needling 

Excentrisk träning 

Excentrisk/koncentrisk träning 

Feldenkrais 

Generell träning 

- Rörelseträning 

- Alternativ träning 

- Avlastad cirkulationsträning   

Inlägg 

- Klack i skon 

- Hälkil 

- Belastningsmodifiering 

Koncentrisk träning 

Kylbehandling 

Konditionsträning 

- Cirkulatorisk träning 

Laser 

- Scanlab 

 

Manuell behandling 

- Manuell terapi 

- Mjukdelsbehandling  

- Massage 

- Tvära töjningar 

- Mobilisering 

Råd och regim 

- Skor 

- Kost 

Stötvåg 

Stretching  

Specifik träning 

- Styrketräning 

- Knäträning 

- Bålstabilitetsträning 

- Balansträning  

- Hållningskorrigering 

TENS 

Tejpning 

- Kinesiotejp 

Tvära friktioner 

Ultraljud 

Värmebehandling 



 

 

Bilaga 5 
 

Övrigt: Förstahandsval av behandlingsmetod 

Avlastning 

Dry needling 

Feldenkrais 

Funktionell rörelseanalys 

Tejpning 

 

 

Övrigt:  Parallellla behandlingsmetoder 

Basal kroppskännedom 

Dry needling 

Konditionsträning 

Kylbehandling 

Värmebehandling 

 

  



 

Bilaga 6 

 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med studien var att undersöka vilken behandlingsstrategi sjukgymnaster inom 

Stockholms läns landsting väljer vid diagnosen kronisk tendinos i akillessenans 

mellanportion. 

Frågeställningar: 

- Vilken behandlingsmetod är mest förekommande som förstahandsval? 

- Vilka parallella behandlingsmetoder används och vilken kombination är vanligast? 

- Hur länge behandlar sjukgymnaster med förstahandsval innan behandlingsstrategi 

ändras? 

- I vilken omfattning utvärderas smärta under pågående behandling? 

 

Vilka sökord har du använt? 
achilles tendinosis, achilles tendinopathy, conservative treatment, physiotherapy, achilles 

tendon disorders, acupuncture, taping, laser therapy, shockwave therapy, eccentric training, 

eccentric concentric training samt achilles tendon treatment. 

 

Var har du sökt? 
Pubmed, Medline, Cochrane Library, PEDro och Web of science 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
PubMed: “Achilles tendon disorders”. “Achilles tendon treatment”. Achilles tendinopathy and 

conservative treatment* and physiotherapy* and eccentric training* and acupuncture* and 

taping* and laser therapy* shockwave therapy* eccentric training* and eccentric concentric 

training*  

PEDro: Achilles tendinopathy and conservative treatment* and physiotherapy* and eccentric 

training* and taping* and laser therapy* shockwave therapy* eccentric training* and 

eccentric concentric training*  

Web of Science: Achilles tendinopathy and conservative treatment* and physiotherapy* and 

eccentric training* and taping* and laser therapy* shockwave therapy* eccentric training* 

and eccentric concentric training* 

Medline: Achilles tendinopathy and conservative treatment* and physiotherapy* and 

eccentric training* and taping* and laser therapy* shockwave therapy* eccentric training* 

and eccentric concentric training* 

Cochrane: “Achilles tendinopathy”, “Achilles tendinosis”, “Eccentric training”, ”Eccentric 

concentric training” 

 

Kommentarer 
Samma artiklar återkom ofta i de olika databaserna. En del av artiklarna har även hittats 

genom artiklars referenslista. 

 


