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Abstract 
 

Aim 

- The purpose of this systematic review was to compile research evaluating the effect of 

eccentric training and compared with alternative therapy, on pain and function in 

patients with chronic patellar tendinopathy. 

Method 

- Search of the literature was done in PubMed, Web of Science, Cinahl and AMED. 12 

articles were selected for review using the PEDro scale. Points assessment were traded 

with SBU template probative value of evidence level and summarized in tabular form.  

Results 

- The results of this study showed that eccentric training reduces pain and increases 

function of patients with patellar tendinopathy. Compared to other treatments 

eccentric training is as effective as surgery, Heavy Slow Resistance and more effective 

than cortisone injection at long term follow-up. Also more effective than friction and 

ultrasound. One article had high quality and the rest medium quality. 

Conclusions 

- Current research provides an indication that eccentric exercise results in a decrease in 

pain and improved function in patients with patellar tendinopathy, however, the use of 

other therapies has proven to give the same effect and can be used if there is a 

possibility to. To ensure efficacy against other treatments more studies with high 

quality comparing the same methods are needed. In the current situation there are too 

few studies that actually compare the same things which make it difficult to say with 

certainty that eccentric training is better than any other treatment. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstrakt 

  

Syfte 

- Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att sammanställa forskning som 

utvärderar effekten av excentrisk träning samt jämföra excentrisk träning med 

alternativ behandling på smärta och funktion vid kronisk patellar tendinopati. 

Frågeställningar 

1. Vilken evidens finns idag för att excentrisk träning minskar smärta och förbättrar 

funktion hos personer med patellar tendinopati? 

2. Vilken evidens finns idag för att excentrisk träning är mer effektiv gällande smärta 

och funktion jämfört med andra behandlingsstrategier hos personer med patellar 

tendinopati? 

Metod 

Sökning av litteratur gjordes i PubMed, Web of Science, Cinahl och AMED. 12 artiklar 

valdes ut för granskning enligt PEDro scale. Poängbedömningen omsattes till SBUs mall för 

bevisvärde för evidensgrad och sammanställdes i tabellform med rubrikerna syfte, urval, 

metod, statistik, resultat, slutsats och primära utfallsvariabler. 

Resultat 

Resultatet av denna litteraturstudie visar en indikation på att excentrisk träning minskar 

smärta och ökar funktion hos personer med patellar tendinopati. Jämfört med annan 

behandling är excentrisk träning lika effektivt som kirurgi, Heavy Slow Resistance och mer 

effektiv än kortisoninjektion vid långtidsuppföljning. En artikel hade högt bevisvärde och elva 

medelhögt.  

Slutsats 

Nuvarande forskning ger en indikation på att excentrisk träning ger en minskning av smärtan 

och ökad funktion hos personer med patellar tendinopati, dock kan man om möjligheten finns 

använda sig av andra behandlingsmetoder som visat sig ge samma effekt. För att säkerställa 

effekten gentemot andra behandlingsmetoder behövs fler studier med hög kvalité som jämför 

samma metoder. I dagsläget är det för få studier som faktiskt jämför samma saker vilket gör 

det svårare att med säkerhet säga att excentrisk träning är bättre än annan behandling. 
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1 Bakgrund 

1.1  Patellar Tendinopati 

Patellar tendinopati (eng. Jumper´s knee, sv hoppar knä) är en överbelastningsskada som 

oftast drabbar aktiva sportutövare inom framför allt hoppsporter såsom volleyboll, basket, 

fotboll, friidrott (löpning, höjd – och längdhopp), tennis, utförsåkning och tyngdlyftning 

(Blazina, Kerlan, Jobe, Carter & Carlson 1973; Ferretti, Ippolito, Mariani & Puddu 1983; 

Hale 2005). Patellar tendinopati har rapporterats som den vanligaste skada i volleyboll, vilket 

motsvarar så mycket som 28 % av skadorna i denna idrott. Ferretti rapporterade en incidens så 

hög som 40 % bland hög-nivå volleyboll spelare (Ferretti, Papandrea & Conteduca 1990). 

Den första som beskrev sambandet mellan smärta från patellarsenan och hoppsporter var 

Maurizio (1963) och den som myntade uttrycket hopparknä var Blazina (1973) (Maurizio 

1963; Blazina et.al 1973). Orsaken till problematiken är enligt många forskare överbelastning 

orsakad av repetitiv kraft mot patellarsenan vilket leder till en lokal degenerering och 

mikrorupturer (Hale 2005). Personer som drabbats av patellar tendinopati söker oftast med 

distinkt smärta anteriort på knät kring senan vid aktivitet och palpationsömhet oftast över den 

proximala infästningen av patellarsenan på patella. Smärtan reproduceras som regel under 

aktivitet men i svåra fall kan även smärtan göra sig påmind i det vardagliga livet (Peers & 

Lysens 2005). Riskfaktorer som identifierats till utvecklandet av patellar tendinopati kan delas 

upp i inre och yttre faktorer. De inre faktorerna är relaterade till ålder, övervikt, diabetes och 

genetik. De yttre är överdriven mekanisk belastning, tränar på fel sätt, överträning, för snabb 

progression av träning, hårt underlag/fel skoval och repetitiv belastning (Murtaugh & Ihm 

2013). Tidigare var benämningen patellar tendinit men detta anses numera vara en 

missvisande benämning då det inte är en pågående inflammation som orsakar smärtan utan 

snarare degenerativa förändringar i senan (Bahr & Fossan 2006; Hale 2005; Larsson, Kall & 

Nilsson-Helander 2012; Peers & Lysens 2005).  

 

Behandling som ofta används initialt vid patellar tendinopati är vila, kyla, elterapi, massage, 

tejpning, NSAID och kortisoninjektioner, dock finns det ingen evidens för dessa behandlingar 

vid detta tillstånd (Fredberg & Bolvig 1999; Peers & Lysens 2005). 

 

 Patellar tendinopati är hittills ett relativt outforskat område vad gäller den mest effektiva 

rehabiliteringen. Excentrisk träning är en behandlingsform som fått genomslag gällande 
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tendinopatier på akillessenan och även vid lateral epikondylit (Alfredson, Pietilä, Jonsson & 

Lorentzon 1998; Croisier, Foidart-Dessalle, Tinant, Crielard & Forthomme 2007; Selvanetti, 

Barrucci, Antonaci, Martinez, Marra & Necozione 2003). Exakt vad som händer vid 

excentrisk träning och förändring i senan är inte klargjort. Man föreställer sig att senan 

tvingas förmedla mer kraft vid excentrisk träning jämfört med koncentrisk träning som i sin 

tur antas stimulera till en mer effektiv läkning, remodellering samt minskning av smärta 

(Galloway, Lalley & Shearn 2013). Upp emot 50 % av idrottare med patellar tendinopati är 

tvungna att sluta med sin idrott och trots detta fortfarande ha problem vid exempelvis 

trappgång 15 år senare (Kettunen, Kvist, Alanen & Kujala 2002). Att så många idrottare 

måste ge upp sin idrottskarriär visar på digniteten av problemet men indikerar även att 

behandlingsåtgärder förefaller vara otillräckliga. Vid patellar tendinopati har excentrisk 

träning utvärderats som behandlingsalternativ framför allt senaste decenniet. 

 

Detta arbete avser att analysera effekten av excentrisk träning på smärta och funktion hos 

personer med kronisk patellar tendinopati. 

 

1.2 Diagnosticering 

Diagnosen patellar tendinopati ställs med patientens anamnes och kliniska undersökning som 

underlag. Oftast har patienten en kronisk smärta anteriort på knät oftast belägen vid antingen 

den inferiora delen av patella eller infästningen vid tuberositas tibia. Palpation av dessa 

områden är en del i diagnostiseringen och har visat sig vara ett reliabelt test vid misstanke om 

diagnosen. I en studie av Cook, Khan, Kiss, Purdam och Griffiths (2001) utfördes test på 163 

unga volleyboll spelare (14-18 år gamla) med palpation och sedan ultraljud på patellarsenan. 

Resultatet visade att symtomatiska senor med palpationsömhet var mer benägna att ha 

ultraljudsförändringar än asymtomatiska senor med palpation ömhet. Idrottare kan alltså ha en 

lätt ömhet utan att man ser några förändringar på ett ultraljud. Måttlig till svår 

palpationsömhet var bättre prediktator av ultraljudspatologi än frånvarande eller mild ömhet 

(p <0,01). En lätt ömhet vid palpation av patellarsenan hos idrottare som inte har några 

problem vid utövandet av sin idrott ska anses normalt (Cook et.al 2001). I en annan studie 

tittade man enbart på korrelationen mellan ultraljudsfynd och symtom som vid hopparknä. 

Ultraljudsundersökning verkar inte vara någon golden standard vid diagnostisering av patellar 

tendinopati då symtom och fynd inte alltid stämmer överens och senor med förändringar kan 

vara asymtomatiska (Lian, Holen, Engebretsen & Bahr 1996). Ytterligare en studie fann att 
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emedan korrelationen mellan senförändringar identifierade med ultraljud och med 

magnetkamera förefaller vara god så såg man att förändringar i senan inte behöver betyda att 

personen har symtom (Khan, Visentini, Kiss, Desmond, Coleman, Cook, Tress, Ward & 

Forster 1999). Förutom smärta vid palpation kan även patienten uppleva smärta vid idrott, 

trappgång, stillasittande eller vid aktiv extension av knät. Vissa har rapporterat om fynd 

såsom quadriceps atrofi, hypermobilitet av patella, svullnad över senan antingen vid den 

superiora eller inferiora infästningen av senan och krepitationer. Enligt Blazina kan man dela 

in patellar tendinopati i fyra faser; 

  

1. Smärta upplevs oftast bara efter aktivitet.  

2. Smärta upplevs i början av aktivitet och successivt minska under aktiviteten för att sedan 

komma tillbaka efteråt. 

3. Smärtan är konstant under och efter aktivitet. 

4. Total ruptur (Blazina et al. 1973). 

  

Det är viktigt att differentiera bort andra diagnoser såsom Osgood-schlatter, Sinding-Larsen-

Johansson och patello-femoralt smärtsyndrom. Osgood-schlatter är vällokaliserad smärta till 

tuberositas tibia som kan vara svullen. Det drabbar unga aktiva tjejer i ålder 8-13 år och killar 

mellan 10-15 år. Sinding-Larsen-Johansson drabbar också unga aktiva idrottare. Symtomen 

karaktäriseras av smärta, svullnad och ömhet över den inferiora delen av patella. Smärtan är 

som starkast vid palpation med knät fullt extenderat och mindre smärta vid palpation med 

knät i 90°. Till skillnad mot Osgood-schlatter och Sinding-Larsen-Johansson ger patello-

femoralt smärtsyndrom en diffus smärta kring patella. Symtomen ökar vid 20°-30° flexion i 

knät och även en lateralisering av patella ger mer smärta (Hale 2005). Eftersom de olika 

skedena innebär olika problembilder så är det rimligt att föreställa sig att olika 

behandlingsalternativs effektivitet kan variera mellan de olika skedena.   

 

1.3 Etiologi och riskfaktorer 

Den primära funktionen för en sena är att överföra kontraktila krafter till skelettet så att en 

rörelse kan utföras. En kontinuerlig sund fysisk aktivitet har en positiv effekt på senors 

hållfasthet. Etiologin för tendinopati anses vara multifaktoriell och patogenesen av 

tendinopati är oklar, men ett stort antal studier har visat att mekanisk belastning spelar en 

viktig roll i utvecklingen av tendinopati (Wang, Iosifidis & Fu 2006). Då en sena utsätts för 
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upprepad överbelastning orsakar detta mikrorupturer i senstrukturen och om inte läkningen 

går som den ska uppstår degenerativa förändringar i senan vilket medför en generell 

försvagning av senstrukturen och kan på sikt orsaka en senruptur, dock har man även sett att 

immobilisering också ger degenerativa förändringar på liknande sätt (Galloway et al. 2013; 

Hale 2005; Maganaris, Narici, Almekinders & Maffulli 2004). Benämningen på patellar 

tendinopati har ändrats genom åren. Tidigare var benämningen patellar tendinit, tendinitis, 

tendonitis men detta anses numera vara felaktigt då det inte är en pågående inflammation som 

orsakar smärtan utan snarare degenerativa förändringar i senan, dock är det inte helt fastställt 

vad exakt som orsakar smärtan (Bahr & Fossan 2006; Galloway et al. 2013; Hale 2005; 

Larsson et al. 2012; Maganaris et al. 2004; Peers & Lysens 2005). 

 

 Patellar tendinopati drabbar både män och kvinnor men forskare anser att det inte bara kan 

vara enbart yttre påverkan då alla i ett lag/grupp, med exempelvis samma position i laget och 

samma kroppskonstitution, inte utvecklar en tendinopati trots samma belastning. 2011 gjordes 

en systematisk review där man tittade på riskfaktorer för utvecklandet av patellar tendinopati. 

Faktorerna kan delas in i inre och yttre faktorer. De inre faktorerna berör exempelvis ålder, 

övervikt, diabetes och arv. De yttre är överdriven mekanisk belastning, träna på fel sätt, 

överträning, för snabb progression av träning, hårt underlag/fel skoval och repetitiv 

belastning. Författarna kom fram till att det finns viss evidens för nio olika riskfaktorer för 

utvecklandet av patellar tendinopati, vikt, BMI, waist-to-hip ratio, benlängdsskillnad, höjden 

på fotvalvet, flexibiliteten i quadriceps, flexibiliteten i hamstrings, styrkan i quadriceps och 

vertikal hoppförmåga (Murtaugh & Ihm 2013; Van der Worp, van Ark, Roerink, Pepping, van 

den Akker-Scheek & Zwerver 2011). Även i en annan studie där man tittade på riskfaktorer 

kom man fram till att flexibiliteten i hamstrings och quadriceps framför allt är en riskfaktor 

till patellar tendinopati (Witvrouw, Bellemans, Lysens, Danneels & Cambier 2001). Ferretti 

fann att antal träningspass per vecka var en signifikant riskfaktor för utvecklandet av patellar 

tendinopati. De studerade 407 volleyboll spelare. Resultatet visade att av de som tränade fem 

dagar/vecka var incidensen 41.8% för patellar tendinopati, 29.1% hos de som tränade fyra 

dagar/vecka, 14.6% hos de som tränade tre dagar/vecka och bara 3.2% hos de som tränade två 

dagar/vecka. De såg även att underlaget spelade roll vid utvecklandet av patellar tendinopati. 

37.5% av den som tränade på cementgolv utvecklade patellar tendinopati medans enbart 4.7% 

som tränade på parkettgolv (Ferretti et al. 1983; Ferretti, Puddu, Mariani & Neri 1984). 
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1.4 Behandling  

Det finns ingen etablerad behandlingsstrategi vid patellar tendinopati. Senaste decenniet har 

det gjorts fler studier för att utvärdera effekten av olika belastningsstategier såsom excentrisk, 

koncentrisk-excentrisk belastning och Heavy-Slow Resistance (HSR). Redan år 1984 

föreslogs excentrisk träning av Curwin och Stanish (Curwin & Stanish 1984) som 

behandlingsalternativ vid tendinopati i akillessenan. De utvärderade 200 patienter som fick 

utföra excentrisk träning med successivt ökat motstånd under sex veckor. Resultatet visade att 

44 % blev besvärsfria och ytterligare 43 % fick en markant förbättring, dock användes inte 

någon kontrollgrupp.  

 

I en studie jämfördes excentrisk med koncentrisk belastning hos personer med patellar 

tendinopati. I den excentriska gruppen användes en ”decline board” (25° vinkel). 7 av 8 

patienter var nöjda med resultatet, 6 återgick till tidigare aktivitetsnivå (Jonsson & Alfredson 

2005). Att använda en decline board har man sett i ett par andra studier att det ger bättre 

resultat än att utföra excentrisk träning på en plan yta (Purdam, Jonsson, Alfredson, 

Lorentzon, Cook & Khan 2004; Young, Cook, Purdam, Kiss & Alfredson 2005). I en annan 

studie jämfördes kortisoninjektion, excentrisk träning och Heavy-Slow Resistance. 39 

deltagare randomiserades till de tre olika grupperna och interventionen pågick i 12 veckor. 

Utvärdering gjordes vecka 0, 12 och efter 6 månader. Alla grupper hade en signifikant 

förbättring av VAS och VISA-P (VISA-P är ett utvärderingsinstrument vid patellar 

tendinopati) från 0-12 veckor. Vid 6 månaders uppföljning visade den excentriska och HSR 

gruppen fortsatt förbättring men inte injektionsgruppen (Kongsgaard, Kovanen, Aagaard, 

Doessing, Hansen, Laursen, Kaldua, Kjaer & Magnusson 2009).  

 

Det har även gjorts studier där man jämfört excentriskt träning med kirurgi. I en intressant 

studie randomiserades 35 försökspersoner till antingen excentrisk träning på decline board 

eller kirurgi. Utvärdering gjordes med bland annat VISA-P. Resultatet visade att det inte var 

någon skillnad på grupperna. Båda grupperna fick en signifikant förbättring gällande smärta 

och funktion. Detta visar att man bör använda konservativ behandling (excentrisk träning) i 

ett försök att undvika kirurgi (Bahr et al. 2006). 

 

.  
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2 Syfte 

Att göra en systematisk sammanställning av forskning som utvärderar effekten av excentrisk 

träning samt jämföra excentrisk träning med alternativ behandling på smärta och funktion vid 

långvarig patellar tendinopati. 

2.1 Frågeställning 

– Vilken evidens finns idag för att excentrisk träning minskar smärta och förbättrar funktion 

hos personer med kronisk patellar tendinopati?  

– Vilken evidens finns idag för att excentrisk träning är mer effektiv jämfört med andra 

behandlingsstrategier gällande smärta och funktion hos personer med kronisk patellar 

tendinopati? 

3 Metod 

Designen på denna studie är en systematisk litteraturgenomgång. 

 

3.1 Inklusionskriterier 

– Kontrollerade studier på antingen svenska eller engelska i vetenskapliga tidskrifter som 

utväderar excentrisk träning, excentrisk träning jämfört med annan behandling och excentrisk 

träning jämfört med fortsatt träning på samma aktivitetsnivå som tidigare. 

– Studierna ska innehålla minst ett utvärderingsinstrument på smärta (VAS eller VISA-P) 

eller funktion (VISA-P). 

– Humanstudier 
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3.2 Litteratursökning 

Sökning av litteratur utfördes i PubMed, Web of Science, AMED, Cinahl under januari-

februari 2014 samt i framtagna artiklars referenslistor. Flödesschema presenteras i tabell I och 

de sökord som användes presenteras i tabell II. Filter Humans användes. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litteratursökning 

N=1158 
N= 607 Web Of Science 

N=359 Pubmed 

N=176 Cinahl 

N=16 AMED 
 

Lästa abstrakt 

N=18 

Lästa studier 

N=12 

Inkluderade studier enligt 

inklusionskriterier 

N=12 

Exkluderade p.g.a. dubbletter 

och att det inte var 

interventionsstudier enligt 

inklusionskriterier 

N= 1140 

Exkluderade studier 

N=6 

 

Tabell 1. Flödesschema av sökstrategi och urvalsprocess 
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Tabell 2. Sökord i databaserna 

Sökordskombination 

patella*AND (tendinopathy OR tendinosis OR tendonitis OR tendonitis) 

OR (jumper's knee OR jumpers knee) AND (rehabilitation OR eccentric 

OR squat OR management OR excercise therapy OR treatment OR 

resistance) 

  

 

Sökningen gjordes för att få fram både interventionsstudier för granskning samt material till 

övriga arbetet såsom bakgrund, diagnostik, etiologi och riskfaktorer. Författaren insåg vid 

provsökning materialet inte var så stort. För att vara säker på att inte missa några studier 

gjordes en bred sökning med kombination av sökord enligt tabell 2 detta medförde ett stort 

antal träffar. 

 

Efter genomgång av 1158 abstract valdes 18 interventionsstudier ut för granskning. Sex 

artiklar valdes bort då de inte matchade inklusionskriterier. Den ena (Abat, Gelber, Polidori, 

Monllau & Sanchez-Ibanez 2014) utvärderade effekten av injektion tillsammans med 

excentrisk träning, inte var för sig. Den andra studien, (Jensen & Difabio 1989), utvärderade 

endast styrkeförbättring i quadriceps med excentrisk träning, inte smärta och funktion. Den 

tredje studien (Croisier et al 2007) utvärderades effekten av excentrisk träning hos personer 

med lateral epikondylit, akillestendinos och patellar tendinopati. Författarna gjorde en 

sammanställning av samtliga försökspersoner, presenterade ingen analys för respektive 

diagnosgrupp separat. Den fjärde studien (Dumont, MacIntyre & Harris 2006) använde enbart 

4 försökspersoner, ingen kontrollgrupp och data presenterades endast på individnivå. Den 

femte studien (Romero-Rodriguez, Gual & Tesch 2011) utvärderade effekten av fly-weel som 

är en kombination av koncentriskt-excentriskt arbete. Studien hade ingen kontrollgrupp och 

jämförde inte med excentrisk träning vilket gjorde att den föll utanför givna 

inklusionskriterier. Den sista studien (Kongsgaard et.al 2010) utvärderade effekten av Heavy 

Slow resistance träning som innebär koncentrisk-excentriskt arbete. Författarna hade en 

kontrollgrupp men denna tjänade endast som kontroll vid biopsitagning av patellarsenan. 

Ingen jämförelse med excentrisk träning gjordes. Efter exkludering av dessa artiklar återstod 

12 studier som kvalitetsgranskades enligt PEDro scale och vars fynd presenteras i 

resultatdelen. 
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3.3 Evidensgranskning 

Granskningen av de 12 inkluderade studierna gjordes med PEDro scale (Physiotherapy 

Evidence Database Scale, bilaga 1) som är en checklista för kritiskt granskning av 

vetenskapliga studier som är utvecklade av The Center for Evidence-Based Physiotherapy, 

School of physiotherapy vid University of Sidney. Den graderar två aspekter av studiekvalité, 

trovärdighet och intern validitet samt om studien innehåller tillräckligt statistisk information 

för att bedöma resultatet. Skalan innehåller elva punkter där uppfyllda kriterier renderar en 

poäng punkt för punkt 2-11, maximalt 10 poäng. Den första punkten ger inte några poäng.  

Över 3000 RCT studier är granskade i PEDro. PEDro scale är reliabilitets – och 

validitetstestat. Maher et al. testade reliabiliteten på individnivå och även consensusnivå (flera 

bedömare). På individnivå skiljde kappavärdet mellan de olika frågorna från 0.13-0.73 och 

consensus 0.36-0.8. De Morton utvärderade begreppsvaliditet som visade att PEDros skalsteg 

mäter det de är avsedda att mäta (de Morton 2009; Maher, Sherrington, Herbert, Moseley & 

Elkins 2003). 

 

 

Tabell 3. Poäng enligt PEDro Scale omvandlade till bevisvärde enl SBU 

 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.  
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4 Resultat 

Resultaten presenteras i tabellform. Sammanställning av inkluderade studiers evidensvärde 

presenteras i tabell 4 enligt PEDro scale. I tabell 5 redovisas samtliga inkluderade studier 

gällande syfte, urval, metod, statistik, resultat, slutsats och primära utfallsvariabler.  

 

4.1 Bedömning av artiklar med PEDro scale 

Tabell 4a. Artiklar med PEDro poäng och bevisvärde enligt SBU 

Artikel Intervention 
PEDro 

poäng 

Bevisvärde 

SBU 

Jonsson och 

Alfredson 2005 

Jämföra eccentrisk 

decline board och 

koncentrisk 

träning. 

4/10 Medelhögt 

Bahr och Fossan 

2006 

Excentrisk träning 

(drop squat) jmf 

med kirurgi  

7/10 Medelhögt 

Frohm, Saartok, 

Halvorsen och 

Renstrom 2007  

Excentriskt 

träning (drop 

squat) jmf 

Bromsman  

6/10 Medelhögt 

Young, Cook, 

Purdam, Kiss och 

Alfredson 2005  

Excentrisk träning 

(drop squat) jmf 

excentrisk träning 

(step). 

6/10 Medelhögt 

Purdam, Jonsson, 

Alfredson, 

Lorentzon, Cook 

och Khan 2004 

Excentrisk drop 

squat decline 

board jmf med 

excentrisk träning 

på plant underlag.  

4/10 Medelhögt 

Cannell, Taunton, 

Clement, Smith och 

Khan 2001 

Excentrisk träning 

(drop squat) jmf 

excentrisk-

koncentrisk leg-

curl maskin. 

7/10 Medelhögt 

Da Cunha, Dias, 

Santos och Lopes 

2012 

Excentrisk träning 

(drop squat) med 

smärta jmf 

excentrisk träning 

(drop squat) utan 

smärta.  

8/10 Högt 

Dimitrios, Pantelis 

och Kalliopi 2012 

Excentrisk träning 

(drop squat) jmf 

excentrisk träning 

(drop squat) + 

stretch. 

5/10 Medelhögt 
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Stasinopoulos och 

Stasinopoulos  2004 

Excentrisk träning 

(drop squat) jmf 

vanlig fortsatt 

träning. 

5/10 Medelhögt 

Kongsgaard, 

Kovanen, Aagaard, 

Doessing, Hansen, 

Laursen, Kaldau, 

Kjaer och 

Magnussson 2009 

Jämföra 

kortisoninjektion, 

excentrisk träning 

på decline board 

och Heavy-Slow 

Resistance 

6/10 Medelhögt 

Visnes, Hoksrud, 

Cook och Bahr 

2005 

Excentrisk träning 

(drop squat) jmf 

vanlig fortsatt 

träning. 

7/10 Medelhögt 

Biernat, Trzaskoma 

och Czaprowski 

2014 

Excentrisk träning 

(drop squat) jmf 

vanlig fortsatt 

träning träning 

(drop squat) utan 

smärta. 

5/10 Medelhögt 
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Tabell 4b. Poängsfördelning med PEDro scale av inkluderade studier 

0 nej, 1 ja  

Studie Random 

allocation 

Concealed 

allocation 

Baseline 

comparability 

Blinded 

subjects 

Blinded 

Therapists 

Blinded 

assessors 

Adequate 

follow-up 

Intent-to-treat 

analysis 

Between group 

comparisons 

Point 

estimates and 

variability 

Totalt 

Alfredson et.al., 

2005 

1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4 

Bahr et.al.,  

2006 

1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 7 

Frohm et.al., 

2007 

1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 6 

Young et.al., 

2005 

1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 6 

Purdam et.al., 

2004 

0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 4 

Cannell et.al., 

2001 

1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 7 

Da Cunha et.al., 

2012 

1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8 

Dimitrios et.al., 

2012 

0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 5 

Stasinopoulos 

et.al., 2004 

1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 5 

Kongsgaard 

et.al., 2009 

1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 6 

Visnes et.al., 

2005 

1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 7 

Biernat et.al., 

2014 

1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 5 
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Tabell 5. Presentation av studier 

 

N=antal försökspersoner, I=interventionsgrupp CG=kontrollgrupp VISA-P= Victorian Institute of Sport Assessement scale, VAS= Visuell Analog Smärtskala, HSR=Heavy Slow Resistance, PT=Patellar tendinopati, 

GES=Global Evaluation Score 

Artikel Syfte Urval Metod Statistik Resultat Slutsats Primära utfallsvariabler 

(Jonsson & 
Alfredson, 
2005) 

Jämföra excentrisk träning 
(I) på 25° decline board 
med koncentrisk 
quadricepsträning (CG) 
hos personer med patellar 
tendinopati. 

N=15 (2 kvinnor) 
I=8  
CG=7 
Randomisering. Matchade 
grupper gällande ålder, 
vikt, längd, duration av 
symtom. Medelålder 25 år 
I grupp och 24 år CG. 
 
 

.I-gruppen genomförde 
excentriskt träning på 
decline board 3x15 rep 2 
ggr/dag,, 7 dag/v i 12 v. CG 
gruppen genomförde 
koncentrisk träning på 
decline board samma regi 
som I-gruppen. Utvärdering 
med VAS skala och VISA-P. 
Nöjdhet med 
rehabiliteringen mättes 
också. 

Wilcoxon signed rank 
test. Mann-whitney U-
test. 
α =0,05  

3 drop-out i CG pga 
mer smärta vid och 
efter träning. Vid 12 
veckor var VAS 
signifikant lägre och 
VISA-P signifikant 
högre i I-gruppen. I 
CG ingen signifikant 
förbättring gällande 
VAS och VISA-P.   

Excentrisk träning på decline board 
gav signifikant förbättring gällande 
smärta och funktion jämför med 
quadriceps träning på decline board 
efter 12 veckors träning. 

Utvärdering av smärta och funktion 
med VISA-P och VAS som 
utvärderingsinstrument. 

(Bahr et al., 
2006) 

Jämföra effekten av 
öppen kirurgi med 
excentrisk träning på 25° 
decline board. 

N=35 (40 knän). 
I= 20 (2 kvinnor) CG=20 (3 
kvinnor) 
Randomisering 
Matchade grupper 
gällande ålder, längd och 
vikt. Medelålder I grupp 31 
år och 30 år CG. 

I-gruppen genomförde 
excentrisk träning med 
decline board 25° 2 ggr/dag, 
7 dag/v i 12 veckor. 
Kirurgigruppen genomgick 
lätt rehabilitering första 6 
veckorna, därefter 
excentrisk träning som I-
gruppen. Utvärdering med 
VISA-P före, 3 mån, 6 mån 
och 12 mån. Båda 
grupperna utvärderade 
rehabiliteringen 3, 6 och 12 
mån med frågan GES: Hur 
är ditt knä nu jämför med 
innan behandlingen. En 11 
gradig skala från -5 till +5 
där +5 innebar ingen 
smärta, 0 oförändrat och -5 
maximal försämring. Även 
”nöjdhet” utvärderades med 
4 gradig skala. 

Variationsanalys mellan 
grupperna gällande VISA-
P. Inom grupp analys med 
t test α=0.05 

Ingen skillnad mellan 
grupperna gällande 
VISA-P vid 3, 6 eller 
12 mån uppföljning.  
Signifikant skillnad vid 
3 mån uppföljning av 
GES för den 
excentriska gruppen, 
dock ingen skillnad 
efter 6 eller 12 mån. 
Ingen skillnad mellan 
grupperna för 
utvärdering ”nöjdhet” 
vid 12 mån. 

Båda grupperna hade en lika stor 
förbättring vid 12 mån uppföljning. 
Dock bara hälften som kunde återgå 
till sin idrott efter ett år. Excentrisk 
träning bör testas innan operation. 

Utvärdering av smärta och funktion 
med VISA-P som 
utvärderingsinstrument. 
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N=antal försökspersoner, I=interventionsgrupp CG=kontrollgrupp VISA-P= Victorian Institute of Sport Assessement scale, VAS= Visuell Analog Smärtskala, HSR=Heavy Slow Resistance, PT=Patellar tendinopati, 

GES=Global Evaluation Score  

Artikel Syfte Urval Metod Statistik Resultat Slutsats Primära utfallsvariabler 

(Frohm et 
al, 2007) 

Jämföra effekten mellan 
enbens excentrisk 
träning på 25° decline 
board (I) och excentrisk 
träning med Bromsman 
(CG) gällande smärta 
och funktion vid patellar 
tendinopati. 

N=20 (4 kvinnor). 
Randomisering till excentrisk 
eller Bromsman.  
I=9  
CG=11 
Matchade grupper gällande 
ålder, längd och vikt. 
Medelålder I grupp 26 år och 
28 år CG. 

I-grupp tränade 7 dag/v 
3x15 rep/dag på decline 
board och CG tränade 2 
pass/vecka. 4x4 rep med 
Bromsman. Vikten i I-
Grupp ökades om smärta 
tillät det. Utvärdering med 
VISA-P och VAS. 

3 vägs variansanalys 
utfördes. VISA-P med 
GEE (generalised 
estimating equations). 
Sign test för VAS. 

VISA-P förbättrades 
signifikant för båda 
grupperna vid 12 v 
(p<0.001). Ingen signifikant 
skillnad mellan grupper 
någon gång under 
interventionen. Båda 
grupperna visade 
signifikant lägre VAS vid 12 
v (p=0.003 resp. p=0.008) 

Både träning med enbens excentrisk 
på decline board och träning i 
Bromsman förbättrade personer med 
patellar tendinopati gällande smärta 
och funktion. Ingen skillnad mellan 
grupperna. 

Utvärdering av smärta och funktion 
med VISA-P och VAS som 
utvärderingsinstrument. 

(Young et 
al. 2005) 

Utvärdera effekten av 
två typer av excentrisk 
träning (25° decline 
board och step group) 
hos personer med 
patellar tendinopati 
gällande smärta och 
funktion. 

N=17 (4 kvinnor) I(decline 
group)=9 CG (step)=8 
Matchade grupper gällande 
alder och vikt. En signifikant 
skillnad sågs på längd. Enl 
författarna troligtvis därför att 
gruppen innehöll 3 kvinnor. 
Medelålder 27 år.   

Båda grupperna tränade 
3x15 rep två ggr/dag, sju 
dag/v i 12 v. I-grupp 
använde decline board 
och CG använde en 10 
cm tjock bräda. 
Utvärdering med VISA-P 
och VAS vid rekrytering 
och under 
rekryteringstiden. 
Utvärdering var fjärde 
vecka under 
interventionen med VISA-
P och vid 12 mån. Den 
genomsnittliga smärtan 
utvärderades med VAS 
varje vecka. 

Parat t test gjordes för 
att se om grupperna var 
matchade. Två vägs 
variationsanalys för att 
utvärdera förändring av 
VISA-P och VAS. α 
=0,05  

Alla deltagare genomförde 
12 veckor med träning. 
Inget bortfall. Båda 
grupperna förbättrade sig 
signifikant gällande VAS 
och VISA-P vid 12 mån 
uppföljning. Författarna 
gjorde även en analys där 
de tittade på sannolikheten 
att få ett kliniskt bra resultat 
vilket visade att excentrisk 
träning på decline board 
var 91% och stepbräda 
41% vid 12 mån. 

Både träning på decline board och 
stepbräda gav signifikant förbättring 
gällande smärta och funktion (VAS 
och VISA-P) vid 12 mån uppföljning. 
Decline board gruppen visade dock 
vid 12 månader en större sannolikhet, 
94%, att bli förbättrade jämför med 
41% i stepgruppen. Med detta säger 
författarna att excentrisk träning på 
decline board är bättre än stepbräda. 

Utvärdering av smärta och funktion 
med VISA-P och VAS som 
utvärderingsinstrument. 
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N=antal försökspersoner, I=interventionsgrupp CG=kontrollgrupp VISA-P= Victorian Institute of Sport Assessement scale, VAS= Visuell Analog Smärtskala, HSR=Heavy Slow Resistance, PT=Patellar tendinopati, 

GES=Global Evaluation Score 

 

 

 

 

 

Artikel Syfte Urval Metod Statistik Resultat Slutsats Primära utfallsvariabler 

(Purdam et 
al. 2004) 

Jämföra effekkten gällande 
smärta och funktion med 
excentrisk träning på plant 
underlag (CG) och med 25° 
decline board (I). 

N=17 (4 kvinnor) 
I=8  
CG=9 
Matchade grupper 
gällande längd, vikt  och 
duration av symtom. 
Redovisar inte om det är 
någon skillnad i 
medelålder mellan 
grupper. I grupp 28 år och 
CG 22 år. 

Båda grupperna 
tränade 3x15 rep, två 
ggr/dag, sju dagar/v i 
12 v. Utvärdering av 
smärta gjordes med 
VAS innan och vid 12 
v. Återgång till idrott 
jämfördes. 

Wilcoxon matchat par 
test. Ingen jämförelse 
mellan grupperna 
utfördes utan enbart 
inom gruppen. 

Signifikant minskning av 
smärta, VAS, i decline 
board gruppen mellan 
första och andra 
mätningen (0 och 12 
veckor p=0.004). Ingen 
signifikant minskning i 
den andra gruppen. 

Excentrisk träning på decline 
board är mer effektiv gällande 
smärta än excentrisk träning på 
plant underlag. 

Utvärdering av smärta med VAS 
som utvärderingsinstrument. 

(Cannell et 
al. 2001) 

Jämföra effekten av antingen 
excentrisk drop-squat (I) eller en 
kombination av 
koncentrisk/excentrisk I leg-curl 
maskin (CG). 
 

N=19 I=10  
CG=9 
6 kvinnor. 
 Matchade grupper 
gällande ålder, vikt och 
längd. Medelålder 26 år. 

I-grupp utförde 
excentrisk knäböj 
(började från raka knä 
och sedan snabbt ner 
och bromsade med 
båda knäna 
excentrisk). 3x20 rep 
fem dag/v. CG utförde 
3x10rep en ggr/dag, 
fem dag/v. Utvärdering 
av smärta med VAS v 
0, 6 och 12. De 
utvärderade även 
återgång till idrott och 
muskelstyrka på 
quadriceps och 
hamstrings. 

Variationsanalys mellan 
grupperna gällande VAS.  

Inte några drop-outs.  
Det var ingen skillnad 
mellan grupperna 
gällande  smärta innan 
studien startade. En 
signifikant skillnad vid 12 
v för I-gruppen med 
lägre smärta. 

Excentrisk träning (Drop-squat) på 
plant underlag med båda benen 
gav bättre effekt på smärta än 
kombinerad koncentrisk/excentrisk 
träning i leg-curl maskin. 

Utvärdering av smärta med VAS 
som utvärderingsinstrument. 
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N=antal försökspersoner, I=interventionsgrupp CG=kontrollgrupp VISA-P= Victorian Institute of Sport Assessement scale, VAS= Visuell Analog Smärtskala, HSR=Heavy Slow Resistance, PT=Patellar tendinopati, 

GES=Global Evaluation Score 

 

Artikel Syfte Urval Metod Statistik Resultat Slutsats Primära utfallsvariabler 

(da Cunha et 
al. 2012) 

Jämföra excentrisk 
träning på decline 
board 25° med (I) och 
utan smärta (CG) vid 
utförandet 

N=17 (3 kvinnor) 
I= 10  
CG=7 
Matchade grupper gällande 
ålder, vikt och längd. 
Medelålder I=24 
Medelålder CG=26 

Båda grupperna utförde 
träning hos sjukgymnast 3 
ggr/vecka 3x15 rep. Den ena 
gruppen utförde träningen 
med högsta tillåtna smärta 
(subjektivt) och den andra 
gruppen utförde träning utan 
att tillåta smärta. Då I-
gruppen inte hade någon 
smärta längre ökades vikten 
med 5 kg. 
Utvärdering med VISA-P och 
VAS innan, efter 8 v och sist 
12 v. 

VISA-P och VAS 
utvärderades med 
variationsanalys mellan 
grupperna. Minsta 
skillnad för klinisk nytta 
räknades ut till minst 20 
poäng på VISA-P.  

Alla försökspersoner var 
med fram till 8v, därefter 
exkluderades två personer 
från I-grupp och en person 
från CG. 
Ingen skillnad mellan 
grupperna sågs vid 
baslinjen. Förbättring 
gällande VISA-P och VAS 
vid 8 v och 12 v 
uppföljning, dock ingen 
signifikant skillnad mellan 
grupperna. 

Excentrisk träning på decline board 
med eller utan smärta vid utförandet 
visade ingen skillnad mellan 
grupperna. Båda grupperna 
förbättrades gällande VISA-P och 
VAS. 

Utvärdering av smärta och funktion 
med VISA-P och VAS som 
utvärderingsinstrument. 

(Dimitrios et al. 
2012) 

Jämföra effekten av 
excentrisk träning med 
decline board (I) med 
excentrisk träning på 
decline board + 
stretching (CG) 
gällande funktion och 
smärta (VISA-P). 

N=43 I=21  
CG=22 
12 kvinnor. 
Matchade grupper gällande 
ålder och duration. 
Medelålder 26 år. 

Försökspersonerna blev 
allokerade till antingen I-grupp 
eller CG grupp med 
varannan-person principen. 
Deltagarna tränade 
excentriska delen på samma 
sätt, 3x15 rep, 5 dag/v i 4 
veckor. CG utförde förutom 
excentrisk träning stretching 
före och efter träningen på 
quadriceps och hamstrings. 
Utvärdering av VISA-P innan 
och vid 4 v samt efter 6 
månader.  

Ingen skillnad mellan 
grupperna vid 
basmätning. ANOVA. 
Post-hoc test. 

Ingen drop-out i någon av 
grupperna. Vid 4 v 
utvärdering en ökning för 
I-grupp med 28 poäng och 
CG 42 poäng (p<0.0005). 
Jämförelse mellan 
grupperna visade på en 
signifikant förbättring för 
CG grupp post-hoc test 
(p<0.0005). Även vid 6 
mån uppföljning en fortsatt 
signifikant förbättring för 
CG (p<0.05). 

Excentrisk träning på decline board i 
kombination med statisk stretching  
var mer effektvit gällande smärta 
och funktion (VISA-P) jämfört med 
enbart excentrisk träning på decline 
board. 

Utvärdering av smärta och funktion 
med VISA-P som 
utvärderingsinstrument. 
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N=antal försökspersoner, I=interventionsgrupp CG=kontrollgrupp VISA-P= Victorian Institute of Sport Assessement scale, VAS= Visuell Analog Smärtskala, HSR=Heavy Slow Resistance, PT=Patellar tendinopati, 

GES=Global Evaluation Score 

Artikel Syfte Urval Metod Statistik Resultat Slutsats Primära utfallsvariabler 

(Stasinopoulos & 
Stasinopoulos, 2004) 

Jämföra effekten mellan tre 
behandlingsformer vid patellar 

tendinopati, 1.excentrisk 
träning + stretch 2.ultraljud 

3.tvära friktioner. 

N=30 1=10 (3 
kvinnor) 2=10 

(4 kvinnor) 
3=10 (5 
kvinnor) 

Redovisar inte 
om det var 

någon skillnad 
mellan 

grupperna 
gällande ålder, 
längd och vikt. 
De skriver ut 

medelålder för 
de olika 

grupperna men 
inte någon 

uträkning om 
det förligger 

någon 
signifikanta 
skillnader. 

Randomisering till de olika 
grupperna genom lottning. Alla 

grupper genomförde resp 
behandling 3 ggr/v i 4 veckor. 

Grupp 1 genomförde 
excentrisk träning på plant 
underlag 3x15 rep + statisk 

stretching av quadriceps och 
hamstrings före och efter. 

Grupp 2 fick 
ultraljudsbehandling 10 
minuter per behandling. 

Grupp 3 fick tvära friktioner 
över patellasenan 10 minuter 

per behandling. 
Utvärdering av smärta genom 

egenutformad smärtskala; 
sämre, ingen skillnad, något 

bättre, mycket bättre, smärtfri. 
Utvärdering gjordes v.4 och v8 

samt 3 mån. 

Chi-square analys 
mellan grupperna 
gällande smärta. 

Signifikant förbättring 
för grupp 1 jämfört 
med grupp 2 och 
grupp 3 gällande 

smärta. 

Excentrisk träning + stretch är mer 
effektivt gällande minskning av smärta 

jämfört med ultraljud och tvära 
friktioner hos personer med patellar 

tendinopati. 

Smärta, egengjord smärtskala med 
gradering sämre, ingen skillnad, 
mycket bättre och smärtfri. 

(Kongsgaard et al. 
2009) 

Jämföra effekten av tre 
behandlingar, 1.excentrisk 
träning på decline board  

2. heavy-slow resistance och 
3.kortisoninjektioner hos 
personer med patellar 
tendinopati. 

N=37 1=12 
2=12 3=13. 
Enbart män. 
Matchade 
grupper 

gällande ålder, 
längd och vikt. 
Medelålder 32 

år. 

Randomisering genom dator 
som slumpvis delade in 

deltagarna. De med bilateral 
tendinopi fick behandling på 

båda senorna, dock 
utvärderades bara den senan 
som var mest symtomatisk. 

För de med unilateral 
tendinopati användes den 

friska som kontroll. Grupp 1 
genomförde excentrisk träning 
på decline board under 12 v, 
3x15 rep, 2 ggr/dag. Grupp 2 

utförde träning 3 ggr/v. Benböj 
med skivstång, benpress och 
omvänd benpress v.1 15 rep 
v.2-3 12 rep v.4-5 10rep v.6-8 

8 rep v.9-12 6 rep (RM). 
Grupp 3 fick två 

kortisoninjektioner under fyra 
veckor. Utvärdring med VISA-

P och VAS v.0, v.12 och 6 
mån 

Mann-whitney U-test 
för att se skillnad 
mellan frisk sena 

och affekterad sena. 
Wilcoxon användes 

för att analysera 
skillnad mellan 

grupperna. Kruskal-
Wallis Dunns 
posthoc test 

användes för att se 
skillnad i global 

förbättring mellan 
grupperna. För att 

utvärdera förändring 
av VISA-p och VAS 
användes Friedman 
test följt av Dunns 

post hoc test. 
Kategorisk data 

analyserades med 
Chi-square analys. 

α =0,05 

VISA-P och VAS 
förbättrades 

signifikant för alla 
grupper från v.0-v.12 
p<0.05. VISA-p och 
VAS minskade för 
grupp 3 från 12v-6 

mån men oförändrat i 
grupp 1 och 2 

(samma förbättring). 
Den genomsnittliga 

förbättringen av VISA-
p var högre i grupp 1 

och 2 jämfört med 
grupp 3 från 12v-

6mån. Den 
genomsnittliga 

förbättringen av VAS 
var bättre i grupp 2 

jämfört grupp 3. 

Kortisoninjektion, excentrisk träning 
och Heavy-slow resistance visade på 

samma förbättring fram till 12v, 
därefter fortsatte gruppen med 

excentrisk träning och heavy-slow 
resistance att ha förbättring fram till 
uppföljning vid 6 månader medans 

kortisoninjektionsgruppen hade 
försämrats. Korttidsuppföljning visade 
alltså att alla tre behandlingsformerna 
är effektiva men över tid är excentrisk 
träning och heavy-slow resistance mer 
effektivt gällande smärta och funktion. 

Utvärdering av smärta och funktion 
med VISA-P och VAS som 
utvärderingsinstrument. 
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N=antal försökspersoner, I=interventionsgrupp CG=kontrollgrupp VISA-P= Victorian Institute of Sport Assessement scale, VAS= Visuell Analog Smärtskala, HSR=Heavy Slow Resistance, PT=Patellar tendinopati, 

GES=Global Evaluation Score 

Artikel Syfte Urval Metod Statistik Resultat Slutsats Primära utfallsvariabler 

(Visnes et 
al. 2005) 

Utvärdera effekten av 
excentrisk träning på 25° 
decline board hos elit 
vollebollspelare utan 
avbrott från träning/match.  

N=31 I=13 (5 
kvinnor)  
CG=16 (5 
kvinnor) Matchad 
grupper gållande 
ålder, vikt och 
längd. Medelålder 
I= 26,8 
Medelålder 
CG=26,4 
 

I-grupp utförde excentrisk 
träning på en 25° decline 
board 2 ggr/dag 3x15 rep i 
12 v. CG ingen rehab. I-
grupp registrerade smärta 
med VAS skala under 
träning. VISA-P registrering 
varje vecka i båda 
grupperna. Global 
evaluation score 
utvärderades i båda 
grupperna. 

Variansanalys mellan 
grupperna gällande VISA-
P. t-test. 

Ingen skillnad mellan 
grupperna gällande VISA-P 
under interventionstiden. 
Individuell granskning av 
VISA-P visade ingen skillnad 
under interventionen. Ingen 
skillnad GES mellan 
grupperna.  

Författarna kunde inte se 
någon effekt av excentrisk 
träning under 12 veckor 
hos elitvolleyboll spelare 
som fortsatte med 
träning/matcher. 

Utvärdering av smärta och funktion 
med VISA-P och VAS som 
utvärderingsinstrument. 

(Biernat et 
al. 2014) 

Att undersöka effekten av 
excentrisk träning med 25 
25° decline board utan att 
avbryta träningen hos elit 
volleybollspelare 16-19 år 
gamla. 

N=28 I=15 
CG=13 
Enbart män. 
Matchade 
grupper gällande 
ålder, vikt och 
längd. 
Medelålder 
I=17,7 
Medelålder 
CG=16,5 
 

I-gruppen genomförde 
förutom fortsatt 
volleybollträning excentrisk 
träning på decline board, en 
ggr/dag 3x15rep under 24 
veckor. De dagar då 
volleybollspelarna hade 
match eller annan tung 
träning gjordes inte den 
excentriska träningen. CG 
fortsatte enbart med vanliga 
träningen  

Shapiro-Wilks test. 2-
vägs faktoranalys av 
variationen vid upprepad 
mätning. α=0.05  

Utvärderinga av smärta och 
funktion med VISA-P v.0, 12 
och v.24  I-gruppen hade en 
signifikant förbättring från 
första mätning till den sista. 
Ingen signifikant förändring 
hos CG.  

Excentrisk träning på 
decline board utan att 
avbryta träning hos 
volleybollspelare 16-19 år 
gamla gav en minskning 
av smärta och förbättrad 
funktion jämfört med 
kontrollgrupp. 

Utvärdering av smärta och funktion 
med VISA-P som 
utvärderingsinstrument. 
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Sammanfattning av PEDro score (tabell 4a och 4b)  

Pedrobedömningen av de inkluderade studierna redovisas i Tabell 4a och 4b. Medianpoängen 

(min-max) på Pedrobedömningen av de inkluderade studierna var 6 (4-8). Vid analys de olika 

frågorna såg man att fler än hälften av studiernas upplägg inte uppfyllt kriterierna på frågorna 

3, 5, 6, 7 och 9. Övriga frågor hade majoriteten av studierna tillgodosett. 

 

Sammanfattning av tabell 5 

Samtliga studiers primära utfallsvariabler var antingen smärta och funktion eller enbart 

smärta. Av sammanlagt 12 studier var det 3 studier som enbart använde VISA-P (Bahr et al. 

2006; Biernat et al. 2014; Dimitrios et al. 2012), 6 studier använde både VISA-P och VAS (da 

Cunha et al. 2012; Frohm et al. 2007; Jonsson & Alfredson 2005; Kongsgaard et al. 2009; 

Visnes et al. 2005; Young et al. 2005), 2 studier använde enbart VAS (Cannell et al. 2001; 

Purdam et al. 2004) och 1 studie använde ett eget utformat utvärderingsinstrument med 

kriterier sämre, ingen skillnad, mycket bättre och smärtfri (Stasinopoulos & Stasinopoulos, 

2004). 

 

Excentrisk träning på 25° decline board användes i 10 studier där de jämförde med fortsatt 

träning (volleyboll), kirurgi, koncentrisk träning, Bromsman, step-grupp (bräda), plant 

underlag, kombinerad koncentrisk-excentrisk i legcurl maskin, med eller utan smärta, 

stretching, HSR (Heavy Slow Resistance) och kortisoninjektioner (Bahr et al., 2006; Biernat 

et al., 2014; da Cunha et al., 2012; Dimitrios et al., 2012; Frohm et al., 2007; Jonsson and 

Alfredson, 2005; Kongsgaard et al., 2009; Purdam et al., 2004; Visnes et al., 2005; Young et 

al., 2005). En studie jämförde excentrisk träning på plant underlag med ultraljud och tvära 

friktioner (Stasinopoulos and Stasinopoulos, 2004). En studie jämförde excentrisk dropsquat 

(utan decline board) med kombinerad koncentrisk-excentrisk träning i legcurl maskin 

(Cannell et al., 2001) 
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Frågeställningen för denna systematiska litteraturstudie var om excentrisk träning är mer 

effektivt gällande smärta och funktion jämfört med annan behandling och hur effektiv 

excentrisk träning är gällande minskning av smärta och förbättrad funktion. Två studier 

jämförde inte excentrisk träning med annan behandling (Biernat et al. 2014; Visnes et al. 

2005). 10 studier jämförde excentrisk träning med excentrisk träning eller annan behandling 

(Bahr et al. 2006; Cannell et al. 2001; da Cunha et al. 2012; Dimitrios et al. 2012; Frohm et al. 

2007; Jonsson & Alfredson 2005; Kongsgaard et al. 2009; Purdam et al. 2004; Stasinopoulos 

& Stasinopoulos 2004; Young et al. 2005). 

 

Sammanfattning av studiernas resultat antyder att excentrisk träning är:  

1. Lika effektivt som kirurgi (en studie med medelhög kvalité) 

2. Signifikant bättre än koncentrisk träning (en studie med medelhög kvalité) 

3. Lika effektivt som träning med Bromsman (en studie med medelhög kvalité)  

4. Lika effektivt som step-bräda (en studie med medelhög kvalité, dock säger författarna 

att sannolikheten att försökspersonen blir bättre är högre med decline board)  

5. Signifikant bättre än excentrisk träning på plant underlag (en studie med medelhög 

kvalité)  

6. Lika effektivt med tillåten smärta eller utan smärta (en studie med hög kvalité)  

7. Inte lika effektivt som excentrisk träning + statisk stretching som visade sig ha bättre 

effekt (en studie med medelhög kvalité)  

8. Lika effektiv vid korttidsuppföljning som kortisoninjektion och HSR dock mer 

effektiv än kortisoninjektion men lika stor effekt som HSR vid långtidsuppföljning (en 

studie med medelhög kvalité)  

9. En studie visade att excentrisk träning på decline board gav en minskning av smärta 

och ökad funktion hos volleybollspelare utan avbrott från träning/match, dock visade 

en liknande studie motsatsen (två studier med medelhög kvalité) 

10. Om excentrisk träning är mer effektivt än tvära friktioner och ultraljud är svårt att 

uttala sig om då studien hade utvärderingsinstrument som inte var reliabilitets – och 

validitetstestade (en studie med medelhög kvalité). 
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5 Diskussion 

Huvudfynden i denna litteraturstudie var att enbart en studie hade högt bevisvärde och 

resterande medelhögt. Excentrisk träning verkar minska smärta och öka funktion hos personer 

med patellar tendinopati vid före och efter mätning. Jämfört med annan behandling var 

excentrisk träning lika effektivt som kirurgi och Heavy Slow Resistance och mer effektivt än 

kortisoninjektion. 

5.1 Metoddiskussion 

I denna systematiska litteraturstudie inkluderades studier som var åtminstone kontrollerade. 

Då antalet artiklar inte var speciellt stort skulle underlaget vara för litet om inklusionskrav 

med Randomised Controlled Trials (RCT) valts. Ingen begränsning gällande årtal gjordes för 

att få med alla artiklar. Sökningen gjordes i Pubmed, Cinahl, Web of Science och AMED med 

språkinställning svenska/engelska och filter humans. En sökning genomfördes i PEDro men 

då inga ytterligare studier kunde hittas som inte redan återfunnits i de andra databaserna så 

redovisas denna sökning ej. De inkluderade artiklarna granskades med PEDro scale. Sex av 

tolv artiklar hade redan blivit granskade och poängsatta och vid jämförelse med författarens 

bedömning stämde det överens med poängsumman som ses på PEDros hemsida. En svaghet 

med PEDro scale kan anses vara att den inte tar hänsyn till om studien är tillräckligt stor för att 

kunna påvisa märkbara förändringar. Det innebär att en studie med 6 försökspersoner kan få lika 

höga poäng som en studie med 100 personer. Den tar heller inte hänsyn till uppföljningstid. 

När det gäller träningsinterventioner kan det vara svårt att blinda försökspersoner vilket gör 

det svårt att uppnå 10/10 poäng vilket man även kunde se vid poängsättning av studierna. 
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5.2 Resultatdiskussion 

För att göra ett försök att svara på frågeställningen om excentrisk träning kan minska smärta 

och öka funktion hos personer med patellar tendinopati kan man titta på och analysera 

resultatet av de utvärderingsinstrument som användes. VISA-P och VAS användes i 

majoriteten av studierna, 11 av 12 studier. Vid granskning av VISA-P och förbättringen av 

denna fick försökspersonerna en genomsnittlig poäng på 83 (intervall 76-90 poäng, 0-100 

poäng) vid interventionens slut. Vid interventionernas början hade försökspersonerna i 

genomsnitt 54 poäng (intervall 30-84). Gällande de studier som använde VAS-skalan som 

utvärderingsmetod såg man en genomsnittlig minskning av smärtan från 53 till 18 (0-100mm 

smärtskala). En viktig del i rehabiliteringen att utvärdera personens återgång till hens idrott. 

Detta är inget specifikt författaren har tittat på i detta arbete. Fråga åtta i VISA-P formuläret 

är frågan om hur väl personen kan utöva sin idrott i förhållande till smärta vilket gör att man 

kan få en uppfattning om i vilken grad förbättringen har inverkat på personen. En studie 

använde sig av ett egen utformat utvärderingsinstrument vilket kan anses vara oprofessionellt 

när man gör en forskningsstudie och resultat kan då misstros eller vara opålitligt eftersom 

mätinstrumentet inte är reliabilitets eller validitetstestat (Stasinopoulos & Stasinopoulos 

2004). 

Vid granskning av inkluderade studiers upplägg/intervention sågs likheter gällande antal 

repetitioner, antal gånger per dag och interventions längd vilket är bra då det blir lättare att 

jämföra studiernas resultat och se eventuella skillnader/likheter. De flesta studier har använt 

sig av 3x15 repetitioner, 2 gånger/dag under 12 veckor. Det är heller inte så stor skillnad i 

medelålder mellan de olika studierna. Åldern varierade mellan 25 till 35 år på 

försökspersonerna vilket gör att eventuell slutsats går att fås, i alla fall för den aktuella 

ålderskategorin. Det som dock saknas i många studier är långtidsuppföljning av 

interventionen vilket är en svaghet då intresset som terapeut är att behandla med en metod 

som ger bestående effekt över tid. Att få en bra effekt under interventionstiden ger en 

indikation på effekten av vald behandling, dock i fallet med patellar tendinopati då upp emot 

50% av idrottarna måste sluta med sin idrott (Kettunen et.al, 2002) vore det bra att även ha en 

långstidsuppföljning av träningen för att se om det är värt att välja excentrisk träning som 

behandling eller inte. Det var sammanlagt 5 av 12 studier med långtidsuppföljning på minst 6 

månader, övriga utvärderade bara smärta och funktion under interventionstiden. 
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Studiernas mätinstrument 

Utvärderingsinstrument som använts i de flesta studierna för att utvärdera smärta och funktion 

är VISA-P (Victorian Institute of Sport Assessement scale) där P står för Patellar och VAS 

(visuell analog smärtskala) för utvärdering av smärta. VISA-P score består av 8 frågor (se 

bilaga 2). Sex av frågorna berör smärta vid dagliga aktiviteter och två om personens förmåga 

att utöva sport aktiviteter. Frågorna besvaras med en poäng skala 0-10, hög siffra motsvarar 

en lägre nivå av smärta och funktionsnedsättning. VISA-P är ett väl använt instrument världen 

över och är reliabilitettestat i studien av (Frohm, Saartok, Edman & Renström 2004). I studien 

undersöktes test-retest reliabiliteten hos instrumentet och kom fram till en hög reliabilitet 

(ICC=0,97). Den testades även av (Visentini, Khan, Cook, Kiss, Harcourt & Wark 1998) där 

undersökte test-retest och inter-test reliabiliteten och kom fram till att instrumentet har en hög 

reliabilitet r>0,95. Idrottsmän med patellar tendinopati har i genomsnitt mellan 50-80 poäng 

(Blazina et al., 1973; Visentini et al., 1998).  

VAS skalan är ett använt instrument världen över för att mäta smärta hos patienter. I två 

tidigare studier tittande man på reliabiliteten hos instrumentet genom att jämföra VAS skalan 

med andra smärtskalor (Downie, Leatham, Rhind, Wright, Branco & Anderson 1978; 

Flandry, Hunt, Terry & Hughston 1991). Korrelationen mellan VAS och andra smärtskalor 

blev 0,6-0,95. 

 

Kvaliteten på inkluderade studier 

Kvalitén på inkluderade studier varierade mycket och det var enbart en studie som fick högt 

bevisvärde. Att göra en randomisering dold (fråga 3) anses av författaren inte borde vara 

någon svårighet. Ett sätt att göra detta på är att exempelvis använda en annan person som 

utför gruppindelningen och som inte har med studien att göra, eller att använda förseglade 

brev.  Dock var det inte alla studier som gjorde en randomisering av deltagarna vilket innebär 

att det automatisk blir ”nej” på frågan.  Att blinda deltagarna helt för vilken grupp de tillhör 

(fråga 5) är troligtvis svårare att utföra. Ett sätt kan vara att inte berätta för deltagarna att det 

är två grupper som kommer jämföras, på detta sätt borde de vara blindade. Att blinda 

terapeuten (fråga 6) anser författaren kan vara svårt då det gäller träningsstudier då den som 

utför själva interventionen oftast är terapeut och är då medveten om vilken grupp deltagarna 

tillhör. Detta kan då bidra till BIAS om terapeuten har egen uppfattning om den bästa 

behandlingen och på så vis påverkar försökspersonerna. Att blinda den som utför mätningarna 

(fråga 7), ex styrkeförbättring, kan vara svårt om det är samma person som utför 
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interventionen och gör mätningarna, dock om man använder olika personer och personen som 

utför mätningarna inte vet om vilken grupp deltagarna tillhör är det möjligt att blinda. Vid 

statistiskt beräknande och jämförelse mellan grupper är det viktigt att veta om vad författarna 

gjort om bortfall uppstått och det tar fråga 9 upp i PEDro scale. Det var enbart fyra studier 

som hade gjort en ”intention to treat analys”. Om en studie inte har några bortfall blir svaret 

automatiskt nej. Det viktiga är att en analys är gjord om det finns bortfall i en studie, annars 

kan det leda till missvisande statistik om exempelvis författarna inte räknat med de som inte 

genomförde interventionen. En studie använde sig av ett egen utformat 

utvärderingsinstrument vilket kan anses vara oprofessionellt när man gör en forskningsstudie 

och resultat kan då misstros eller vara opålitligt eftersom mätinstrumentet inte är reliabilitets 

eller validitetstestat. 

  

En intressant sak vid jämförelse av studien av (Visnes et al. 2005) och (Biernat et al. 2014) 

där författarna utvärderade excentrisk träning på decline board med samma upplägg på 

interventionen det vill säga försökspersonerna hade inte något uppehåll från träning/matcher 

och resultatet visade helt olika i dessa studier. Ena studien påvisade effekt av excentrisk 

träning medan den andra inte gjorde det. Skillnaderna mellan studierna var att i den ena 

tränade försökspersonerna 3x15 repetitioner, två gånger/dag i 12 veckor och den andra 

tränade 3x15 repetitioner, en gång/dag i 24 veckor och medelåldern var olika (27 år och 18 

år). Vad gjorde att studiernas resultat var raka motsatsen till varandra? En tanke där är att 

åldern möjligtvis kan ha någon inverkan på resultatet och att den ena tränade två gånger/dag 

och den andra en gång/dag. Hur länge personer med patellar tendinopati ska träna för att 

uppnå optimal effekt har inte författaren kunnat hitta någon information om. En studie gjord 

på kronisk akillestendinopati har dock påvisat att patienter ska behandlas med ett 

träningsprogram från tre till sex månaderna samt fortsätta med underhållsträning av 

vadmuskuskulatur och hälsena som en del i sin träning (Silbernagel et al., 2007). Om samma 

sak gäller för patellar tendinopati går kanske med säkerhet inte att säga utan det är möjligtvis 

en sak framtida forskning bör titta på (Visnes et al.2005; Biernat et al. 2014). Den optimala 

belastningen, antal repetitioner, frekvens och behandlingstid är i nuläget ej fastställt 

(Murtaugh et al. 2013). 

 

På vilket sätt man utför den excentriska träningen kan diskuteras. Exempel på detta är 

Bromsman. Båda behandlingssätten är enligt studien lika effektiva. Fördelen dock med att 
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använda decline board är att det är bara den som behövs som material för att kunna utföra 

träningen och man kan göra det vart som helst. Bromsman är en stor träningsmaskin som gör 

det svårt att utföra träningen vart som helst och kostnaden är sannolikt större än med en 

decline board. Fördelen som kan ses med Bromsman är träningsdosen per vecka. Den 

excentriska träningen utförs två gånger per dag, 7 dagar per vecka i tolv veckor. Med 

Bromsman tränar man enbart två gånger per vecka 4x4 rep vilket kan vara enklare för 

försökspersonen att klara av. Vad som gjorde att Bromsman var lika effektiv kan diskuteras 

då antal träningstillfällen per vecka varierar stort mellan behandlingssätten. En skillnad är den 

totala belastningen på senan vid den excentriska fasen. Bromsman ger en belastning på 320 

kg på båda benen kontra excentrisk träning på decline board där belastningen är personens 

egna kroppstyngd. Den optimala doseringen av excentrisk träning är dock fortfarande oklart 

(Wang et.al 2006).  

 

Frågeställningen om excentrisk träning är mer effektivt än annan behandling gällande smärta 

och funktion så verkar det som att det finns alternativ till excentrisk träning som ger lika bra 

resultat. Det var sammanlagt fyra artiklar som jämförde excentrisk träning med annan 

behandling.  Ett exempel är kirurgi där man såg samma förbättring mellan interventionsgrupp 

och kontrollgrupp. Fördelen med att först testa excentrisk träning innan kirurgi borde vara 

”common sense”. Om konservativ behandling kan ge lika bra resultat vore det bättre att testa 

det först för att slippa operation (Bahr et.al 2005). Ett annat exempel är kortisoninjektion som 

visade sig ha lika bra effekt fram till 12 veckor men vid 6 månaders uppföljning var den 

excentriska gruppen ytterligare förbättrad. Samma sak där som vid kirurgi så är det bättre att 

testa träning för att undvika operation (Kongsgaard et.al 2009). Ytterligare ett exempel är 

HRS (Heavy Slow Resistance). Det visade samma effekt som excentrisk träning med decline 

board. Nackdelen med HSR (Heavy Slow Resistance) är att det behövs träningsmaskiner för 

att kunna utföra träningen. Fördelen dock med HRS, om man har tillgång till de maskiner som 

behövs, är träningsmängden. De flesta studier som testat excentrisk träning tränar 2 gånger 

per dag, 7 dagar/vecka i 12 veckor vilket troligtvis är väldigt jobbigt för försökspersonen. 

HSR gör man 3 gånger per vecka och har visat sig ge samma förbättring som excentrisk 

träning. Om excentrisk träning är bättre än tvära friktioner eller ultraljud är svårt att dra någon 

slutsats om då författarna använt ett egen utformat mätinstrument vars reliabilitet och validitet 

ej är testat (Stasinopoulos & Stasinopoulos, 2004). 
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Varför är excentrisk träning effektiv? 

Vad som händer exakt i en sena vid excentrisk träning är fortfarande oklart. I studier som 

tittat på akillestendinos och studien av (Stanish, Rubinovich & Curwin 1986) föreslogs att 

excentrisk träning ger mer belastning på senan jämfört med koncentriskt vilket ledde till en 

bättre läkning och på så vis mindre smärta. I en studie diskuteras Alfredsons hypotes vid 

akillestendinos att excentrisk träning kan orsaka förändring av senans metabolism vilket i sin 

tur bidrar till reducerad smärta. Vidare sågs en temporär minskning av blodflödet i senan vid 

varje repetition. Vid tendinopati är hypotesen att det blir en inväxt med blodkärl i senan 

tillsammans med ökat antal nerver. Detta ger en irritation i senan samt ökad smärta (Rees, 

Lichtwark, Wolman & Wilson 2009). I en annan studie såg man att inväxten av blodkärl hade 

minskat efter tolv veckors excentrisk träning (Ohberg och Alfreson 2004). En orsak till att 

excentrisk träning är effektivt vid tendinoser tros vara att vid varje repetition minskar 

blodflödet i senan och med Alfredsons modell med 3x15 repetitioner, två gånger per dag i 

tolv veckor utförs sammanlagt över 15 000 repetitioner vilket medför upprepad strypning av 

blodflödet vilket gör att inväxten av blodkärl blir mindre och med det även smärtan (Rees, 

Lichtwark, Wolman & Wilson 2008). 

 

Sammantaget verkar det som att excentrisk träning ger en ökad funktion och minskning av 

smärta hos personer med patellar tendinopati. Sammanlagt var det 11 studier där den 

excentriska träningen gav en förbättring hos försökspersonerna. En studie hade hög evidens 

och resterande hade medelhög evidens. Gällande annan behandling ses samma förbättring vid 

Heavy Slow Resistance och kirurgi. Signifikant bättre än ultraljud och tvära friktioner. För att 

med säkerhet kunna säga att excentrisk träning är bättre en annan behandling bör det göras 

flera studier som har samma upplägg/intervention. Att en studie visar en signifikant 

förbättring av smärt och funktion behöver inte betyda att 10 liknande studier får samma 

resultat, exempel på detta är de två studierna som använt excentrisk träning utan avbrott från 

idrotten där man fick helt olika resultat och då kan man egentligen inte dra någon slutsats från 

det. 
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6 Konklusion 

Nuvarande litteratur ger en indikation på att excentrisk träning minskar smärta och ökar 

funktion hos personer med patellar tendinopati. Dock var det enbart en studie som uppfyllde 

kriterier för högt bevisvärde och resterande medelhögt. Med tanke på detta behövs det fler 

studier med högt bevisvärde innan man kan vara säker på att resultatet går att lita på. 

Resultatet är också begränsat till en viss population då majoriteten av studierna har 

försökspersoner mellan 25-35 år. Gällande effekten på excentrisk träning jämfört med annan 

behandling är det svårt att dra någon koncensus då det är för få studier som faktiskt jämför 

samma sak. En studies resultat behöver inte betyda att tio studier får samma resultat. Således 

behövs det fler studier med högt bevisvärde där man jämför excentrisk träning med annan 

behandling.  
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Bilaga 1 
 
PEDro scale 

 
 

1.   eligibility criteria were specified                                                                             no      yes       where: 

 
2.   subjects were randomly allocated to groups (in a crossover study, subjects 

were randomly allocated an order in which treatments were received)                no      yes       where: 

 
3.   allocation was concealed                                                                                          no      yes       where: 

 
4.   the groups were similar at baseline regarding the most important prognostic 

indicators                                                                                                                   no      yes       where: 

 
5.   there was blinding of all subjects                                                                             no      yes       where: 

 
6.   there was blinding of all therapists who administered the therapy                        no      yes       where: 

 
7.   there was blinding of all assessors who measured at least one key outcome        no      yes       where: 

 
8.   measures of at least one key outcome were obtained from more than 85% 

of the subjects initially allocated to groups                                                             no      yes       where: 

 
9.   all subjects for whom outcome measures were available received the 

treatment or control condition as allocated or, where this was not the case, 

data for at least one key outcome was analysed by “intention to treat”                no      yes       where: 

 
10. the results of between-group statistical comparisons are reported for at least one 

key outcome                                                                                                               no      yes       where: 

 
11. the study provides both point measures and measures of variability for at 

least one key outcome                                                                                              no      yes       where: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

Notes on administration of the PEDro scale: 
 

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

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

criterion. 

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

determine who was eligible to participate in the study. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

measure. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

explicitly states that all subjects received treatment or control conditions as allocated. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidence interval. 

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

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

variability  include  standard  deviations,  standard  errors,  confidence  intervals,  interquartile  ranges 

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

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

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

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

subjects in each category is given for each group. 
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Bilaga 2 

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

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

 

Victorian Institute of Sport Assessement Scale 

 
1. Under hur många minuter kan du sitta SMÄRTFRITT ? 

Poäng  

 0 minuter 100 minuter 

                     0    1    2    3   4    5    6    7   8    9   10 

 

 

2. Har Du smärta vid gång nedför i trappor? 

Poäng  

 Mycket  Ingen smärta 

 smärta         0    1    2    3   4    5    6    7   8    9   10 

 
 

3. Har Du smärta vid en icke belastad knästräckning? 

Poäng  

 Mycket Ingen smärta 

 Smärta         0    1    2    3   4    5    6    7   8    9   10 

 

 

4. Har Du smärta vid ett utfallssteg? 

Poäng  

 Mycket  Ingen smärta 

 smärta         0    1    2    3   4    5    6    7   8    9   10 

  

5. Har Du smärta vid tvåbens knäböj ? 

Poäng  

        Går ej Inga problem 

                     0    1    2    3   4    5    6    7   8    9   10 

 
 

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

Poäng  

 Går ej Ingen smärta 

 p.g.a            0    1    2    3   4    5    6    7   8    9   10 

 smärta 

 

7. Utövar du för närvarande någon idrott eller annan fysisk aktivitet?              Poäng               
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0                Ingen träning/ fysisk aktivitet  

4                Begränsad träning  ±  begränsad tävling 
 

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

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

 

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

 

 Har Du ingen smärta under idrott svara endast på fråga 8a. 

 Har Du smärta under idrott men det inte hindrar Dig från att vara aktiv svara endast 

på fråga 8b. 

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

 

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

 

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

 

 

        0                        7                             14                              21                         30 

 

eller   

 

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

länge kan   

Du träna/vara fysiskt aktiv? 

 

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

 

 

        0                         4                            10                             14                          20    

 

eller 

 

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

/vara fysiskt aktiv? 

                                                                                                                                          

 

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

 

 

        0                        2                              5                               7                           10      

 

 

 

    Total VISA-P score 
 


