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Abstrakt 

 

Trots akillessenans storlek och styrka är skador i senan relativt vanligt förekommande. Kliniska 

symptom vid akillestendinopati är smärta, framförallt vid belastning, svullnad diffust eller 

lokaliserat i och runt akillessenan. Akillestendinopati kan behandlas konservativt och operativt. 

Idag används vanligen träning, i synnerhet excentrisk träning, som rutinbehandling vid 

rehabilitering av akillessenproblematik. Därutöver har nya konservativa behandlingsmetoder 

tillkommit och fått allt större spridning. Sjukgymnastisk behandling ska grundas på 

evidensbaserad medicin. Kunskap om det vetenskapliga underlaget för de olika metoderna är 

därför avgörande för val av behandlingsinstas. Syfte: Syftet med studien var att undersöka den 

kliniska evidensen som framkommit för sjukgymnastiska konservativa behandlingsmetoder vid 

akillestendinopati. Metod: En litteratursökning gjordes i databaserna PubMed, PEDro, AMED, 

SCOPUS, CINAHL och Web of Science vilket resulterade i att 24 artiklar inkluderades. 

Artiklarna granskades och skattades enligt PEDro-scale och översattes sedan till SBUs 

kvalitetsbetyg. Artiklarna delades upp i grupper utefter behandlingsmetod och tillvägagångssätt 

för att sedan sammanställas till evidensstyrka enligt SBUs gradering. Resultat: 

Behandlingsmetoderna delades in i tre grupper: träning, apparatbehandling och multimodal 

behandlingsmetod. Det fanns ett starkt vetenskapligt underlag för excentrisk träning och 

stötvågsbehandling gällande smärta och självskattad funktion. Excentriskträning visade även 

starkt vetenskapligt underlag gällande styrka. Excentrisk träning i kombination med AirHeel 

brace samt elterapi visade begränsat vetenskapligt underlag gällande smärta. De övriga 

behandlingsmetoderna visade motsägande eller otillräckligt vetenskapligt underlag vid smärta 

och/eller självskattad funktion. Konklusion: Excentrisk träning och stötvågsbehandling är de 

behandlingsmetoder som visar på starkt vetenskapligt underlag. Fler högkvalitativa kontrollerade 

studier behövs för att utvärdera effekten av övriga behandlingsmetoder vid kronisk 

akillestendinopati i mellanportionen. 

 

Nyckelord: Akillestendinopati, behandlingsmetoder, evidensvärdering, rehabilitering, 

sjukgymnastik  
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Akillessenan är den starkaste och tjockaste senan i kroppen. Trots dess storlek och styrka är 

skador relativt vanligt, framför allt bland idrottare och äldre (Jonsson, 2009). Termen 

akillestendinopati betyder skadad hälsena och är ett samlingsnamn för olika tillstånd eller skador 

som drabbar senan som till exempel; inflammation och degenerativa processer (Battery & 

Maffuli, 2011). Terminologin vid akillestendinopati har varit förvirrande och inkonsekvent under 

många år. I en studie från januari 2011 presenterades ny terminologi som definierar anatomisk 

lokalisation, symptom, kliniska fynd och histopatologi (Van Dijk, Sterkenburg, Wiegerinck, 

Karlsson & Maffulli, 2011). Kategorierna är: 

1.   Mid -portion Achilles tendinopathy: Lokaliserad i den mellersta tredjedelen av senan. Ett 

syndrom, karakteriserat som en kombination av smärta, svullnad och försämrad 

prestation. Inkluderar även tendinos. 

2.   Achilles paratendinopathy: En akut eller kronisk inflammation bredvid eller vid sidan om 

senan, kan även vara en försämring av det tunna membranet runt om akillessenan. 

3.   Insertional Achilles tendinopathy: Lokaliserad vid fästet på calcaneus. Hälsporre och 

kalkpålagring kan också förekomma vid senfästet. 

4.   Retrocalcaneal bursitis: En inflammation av bursan vid övergången mellan den ant-

inferiora sidan av akillessenan och den post-superiora delen av calcaneus. 

5.   Superficial calcaneal bursitis: Inflammation av bursan lokaliserad mellan den prominenta 

delen av calcaneus eller akillessenan och huden. 

 

De kliniska symptomen för akillestendinopati är smärta, framförallt vid belastning, svullnad 

diffust eller lokaliserat i och runt akillessenan samt nedsatt prestation som gång, löpning och 

hoppning beroende på graden av skada (Järvinen et al., 2001). Kroniskt muskuloskeletalt 

tillstånd brukar klassificeras som besvärduration om minst tre månader. Dock är 

akillestendinopati diskuterat då det anses vara en kombination av anatomiska-, biomekaniska- 

samt överbelastningsfaktorer (Shalabi, Kristoffersen-Wihlberg, Svensson, Aspelin & Movin. 

2004). El-Hawary, Stanish och Curwin (1997) definierar faserna vid akillestendinopati enligt 

följande; akut fas vid symptom upp till två veckor, subakut fas vid besvär från- och upp till sex 

veckors duration och kronisk fas då besvären varat minst sex veckor. 
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Det finns ingen exakt siffra på hur många av den generella populationen som har 

akillestendinopati (Jonsson, 2009). Detta kan bero på att många inte söker medicinsk hjälp vid 

denna åkomma (Morelli & James, 2004). De senaste åren har dock akillestendinopati ökat i 

västvärlden och detta tros delvis bero på att människor har blivit mer involverade i 

fritidsaktiviteter (Clayton & Court-Brown, 2008). Idag deltar många även i idrott som innefattar 

löpning och hoppning vilket kan leda till akillessenproblem (Schepsis, Jones & Haas, 2002). 

Dock är inte överbelastning den enda riskfaktorn utan fler har identifierats såsom; ålder (30-60 

år), högt BMI (body mass index), högt kolesterol samt ärftlighet av kollagen metabolism, som är 

grundläggande vid läkning av skador (Maffuli, Wong & Almekinders, 2003). Det har visat sig att 

52 procent av alla elitlöpare någon gång under sin livstid kommer att drabbas av någon form av 

akillestendinopati och sju till nio procent drabbas under deras aktiva karriär (Paavlova, Kanus, 

Paakala, Pasanen & Järvinen, 2000). Paavlova et al., (2000) visade även att personer med 

unilateral akillestendinopati har en ökad risk att drabbas av överansträngningssymptom på den 

kontralaterala sidan. Patienter med unilateral akillestendinopati följdes under åtta år. Vid sista 

utvärderingen hade 41 procent av patienterna upplevt överansträngningssymptom såsom smärta, 

svullnad och stelhet i den från början friska senan. 

 

Som regel inträffar skada på akillessenan när den får utstå hög eller ovanlig belastning (Maffulli, 

1995). Wilson & Best (2005) menar att det även kan bero på dålig teknik, anatomisk felposition, 

ojämnt underlag eller olämpliga skor. Många av patienterna med akillessenproblem upplever 

smärta lokaliserad posteriort om hälen, vid akillessenans fäste. Om patienten går pronerat, har 

varusställning av calcaneus eller är plattfotad kan detta vara en bidragande orsak till skadan. Att 

få en normal ställning i foten genom en hälupplyftande ortos kan vara en av de första åtgärderna 

vid akillestendinopati för att uppnå smärtlindring, då det avlastar hälsenan (Wilson et al., 2005).  

 

Lokalisationen av akillestendinopati brukar generellt klassificeras som ―insertional‖, vilket 

innebär att skadan sitter i senfästet, samt ―noninsertional‖ eller mellanportionen, vilket innebär 

att skadan sitter mellan två till sex cm från senfästet (Myerson & McGarvy, 1999). Partiella 

rupturer och akillestendinopati kan vara svåra att skilja på i undersökningen, därför är det alltid 

viktigt med en grundlig anamnes och undersökning (Summers, 2002). Det finns tre huvudsakliga 

debuttecken på partiell och total ruptur i anamnesen jämfört med akillestendinopati; tydligt 
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avstamp med foten med samtidig extension av knäleden, plötslig och oväntad dorsalflexion av 

foten samt kraftig dorsalflexion då foten befinner sig i plantarflexion (Leppilahti & Orava, 

1998). På grund av att akillessenan har mindre kärlförsörjning i mellanportionen av senan är det 

oftast i detta område som rupturer förekommer (Chem et al., 2009) 

 

En frisk sena är vit till färgen medan en skadad sena är gråaktig eller gulbrun (Cook et al., 2002). 

Vid tendinopati blir vissa områden av senan acellulära eller får ett minskat cellantal samt 

minskad funktion (Ehlrich et al., 1994). I senan finns kollagen som är samlat i buntar, dessa 

buntar vrider sig för att generera optimal hållfasthet. Hos skadade senor har det påvisats en 

minskning av typ I kollagen samt en ökning av typ III kollagen, som produceras vid skada och 

inte är lika bra på att smälta samman och bunta ihop sig (Cook et al., 2002). Vid kronisk 

akillestendinopati förekommer fibroblaster och myofibroblaster i den peritendinösa vävnaden. 

Myofibroblaster bildas vid remodellering av senan och innehåller stressfibrer som i sin tur består 

av mjukt muskelaktin och kan på grund av det, skapa den kontraktionskraft som är nödvändig 

vid skada på senan (Ehrlich et al., 1994). Hos patienter med smärtsam kronisk tendinos, i 

mellanportionen, finns större samt fler mindre blodkärl och nervbuntar, sensoriska och 

sympatiska, i jämförelse med en frisk sena. De sympatiska nerverna aktiveras vid stress och 

dessa dominerar blodkärlsinnervationen i den skadade senan (Andersson, Danielson, Alfredson 

& Forsgren, 2007). Ökningen av de sensoriska nerverna är en reaktion av repetitiv belastning och 

skada (Ackermann, Ahmed & Kreicbergs, 2002). Den profilerande bindvävnaden runt 

akillessenan orsakar intratendinös spänning, tryck samt känslighet. Detta resulterar i ökad 

friktion mellan senan, bindväven, muskelfascian och huden, vilket i sin tur ger upphov till smärta 

(Järvinen et al., 1997).  

 

Akillestendinopati kan leda till ruptur och följaktligen operation av senan. Efter operation är 

prognosen oviss, tiden för återhämtning och tillbakagång till idrott kan variera stort (Schepsis et 

al., 2002). Hos patienter med partiell ruptur förekommer mindre substans P än hos patienter med 

akillestendinos (Schubert, Weidler, Lerch, Hofstädter & Straub.2005). Substans P är en 

neuropeptid som ger nervsignaler till hjärnan om hur människan upplever smärta. Substans P har 

även påvisat effekt av celltillväxt och läkning av senstrukturer (Andersson, Danielson, Alfredson 

& Forsgren, 2008). 
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I en studie av Hoffman et al., (2011) undersöktes prevalensen av ödem och fettbildning på m. 

soleus och m. gastrocnemius hos personer med akillestendinopati, partiell ruptur och total ruptur. 

Resultatet av studien visade att ödembildning och degenerativ fettbildning i m. gastrocnemius 

och m. soleus är relaterat till akillesseneproblem. Författarna beskriver att musklernas kvalitet 

vid akillestendinopati har en betydelse som vid rotatorkuffproblematik, det vill säga genom 

ultraljud studera graden av fettdegeneration och ödembildning hos framför allt m. supraspinatus 

och m. infraspinatus. Genom ultraljud ses även denna förändring hos m. soleus och m. 

gastrocnemius och eftersom att ultraljud är både snabbt och bekvämt skulle denna metod lätt 

kunna utvärdera musklerna kvalitet och se om det finns risk för partiell och total ruptur 

(Hoffmannet al., 2011). 

 

Akillestendinopati behandlades förr genomgående med vila, is och stretching, dock ofta med 

tveksamma resultat. Om behandling av skadan under de tre första veckorna uteblev ansåg det att 

skadan övergick till ett kroniskt tillstånd och kunde då inte behandlas med konservativ 

behandling (Welsh & Clodman, 1980). En stor rädsla och aktsamhet fanns för smärta vid träning 

då man trodde detta överbelastade och skadade senan ytterligare (Wise, 1977). Applikation av 

kyla på det skadade området visade på god effekt före och efter aktivitet då en studie påvisade att 

92 procent av deltagarna upplevde smärtlindring (Welsh et al., 1980). Is och vila används 

fortfarande, men då vanligen under den akuta fasen, för att sedan börja belasta senan så snabbt 

som möjligt (Cook et al., 2002).  

 

Idag används vanligen träning, i synnerhet excentrisk träning, som rutinbehandling vid 

rehabilitering av akillessenproblematik (Thomeé, Augustsson, Wernbom, Augustsson & 

Karlsson, 2008). Med excentrisk träning menas att muskeln kontraheras under förlängning. 

Träningsmetoden är mindre energikrävande än koncentrisk- och isometrisk träning men ger trots 

detta stor träningseffekt (Thomeé et al., 2008). Vid excentrisk träning krävs mindre syre för att 

återuppta ATP (adenositrinfosfat) som har till uppgift att driva kemiska processer i cellen som 

inte sker spontant. Den excentriska träningen ställer lägre krav på blodcirkulation då en 

muskelaktion endast förbrukar en sjättedel ATP i jämförelse med en koncentrisk muskelaktion 

(Thomeéet al., 2008).  



9 
 

 

Vissa studier menar att östrogenet hos kvinnor skyddar mot tendinopati (Cook et al., 2007). 

Dock är prevalensen av akillestendinopati lika sett till män och kvinnor. Kvinnor har liknande 

kapillärt blodflöde som män vid akillestendinopati men högre sen- och bindvävs syresättning 

samt reducerat postkapillärt venöst återflödestryck som indikerar bättre sen- och bindvävs 

mikrocirkulation hos kvinnor (Knoblochet al., 2008b & 2010). Trots detta har det visat sig att 

kvinnor inte uppnår samma effekt av excentrisk träning som män vid akillestendinopati, därför 

föreslår forskare idag att excentrisk träning i kombination med annan behandling kan vara att 

föredra (Knobloch et al., 2010). 

 

Om symptomen inte minskar direkt efter behandlingen i den akuta fasen kan läkningen av senan 

ta lång tid. Men trots att akillestendinopati är svårbehandlat svarar de flesta till slut på 

konservativ behandling (Cook et al., 2002). Under de senaste åren har nya behandlingsmetoder 

utvecklats som eventuellt kan ha kompletterande effekt, eller till och med bättre effekt än 

excentrisk träning (Carcia, Robroy, Houck & Wukich. 2010). Trots att det idag inte finns 

tillräckligt med evidens, samt att inte önskvärd effekt alltid uppnås, behandlas akillestendinopati 

fortfarande med NSAID och steoridinjektioner (Wilson et al., 2005).  

 

Det är som sjukgymnast viktigt att förstå vad som ligger till grund för skada, komma fram till en 

individanpassad konservativ behandling och genom det förkorta rehabiliteringsperioden samt 

undvika ruptur och operativ behandling (Wilson et al., 2005). Sjukgymnaster ska arbeta enligt 

evidensbaserad medicin (EBM) (SBU, 2011). Således är det viktigt att se över evidens för de 

olika behandlingsmetoderna som finns samt hur och när de bör tillämpas i praktiken. Författarna 

ämnar med denna studie att få en överblick av vilka behandlingsmetoder sjukgymnaster kan 

använda i kliniken idag, samt resultat av dessa, vid akillestendinopati.  
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2. Syfte 

Syftet med studien var att undersöka den kliniska evidensen som framkommit för 

sjukgymnastiska behandlingsmetoder vid akillestendinopati. 

 

2.1 Frågeställning 

Vilken effekt har sjukgymnastiska behandlingsmetoder vid behandling av akillestendinopati? 

3. Material och metod 

3.1 Genomförande 

Sökning av artiklar genomfördes i databaserna PubMed, PEDro, Web Of Science, CINAHL, 

AMED och SCOPUS. Sökord som användes var achilles tendinopathy, conservative treatment, 

physiotherapy, achilles tendon disorders och treatment i olika kombinationer (se Tabell 1). 

Sökning har även gjorts genom referenslistorna för de relevanta studierna som hittats samt via 

Web of Science bland studier som refererat till relevanta studier. Litteratursökningen 

genomfördes i perioden 2011-09-06 till 2011-10-19. Sökningen gav sammanlagt 1731 träffar. 

Efter granskning av rubriker och tillgängliga abstrakt kvarstod 106 relevanta artiklar varav 294 

dubbletter. Efter en andra granskning av de 106 artiklarna kvarstod totalt 57 relevanta artiklar. 

Dessa artiklar granskades en tredje gång utifrån inklusions- och exklusionskriterierna vilket 

resulterade i att 23 artiklar kvarstod. Efter granskning av referenslistorna i de 23 inkluderade 

artiklarna samt i Web of Science tillkom ytterligare 1 artikel i studien. Totalt 24 RCT- och CCT 

studier inkluderades i studien. 

 

3.1.1 Inklusionskriterier 

● Kontrollerade studier som utvärderar effekten av konservativa behandlingsmetoder vid 

akillestendinopati.  

● Studier gjorda på vuxna människor  

● Studier publicerade på svenska eller engelska 

● Studier publicerade i peer-review granskade vetenskapliga tidskrifter 
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Databas/Sökord Totala träffar Relevanta (Dubbletter) Inkluderade 
PubMed    
Achilles tendinopathy AND Conservative treatment 92 

 
41 (29) 

 
 

 
Achilles tendinopathy AND Physiotherapy 
 
Achilles tendon disorders AND Treatment 

129 
 

705 

63 (41) 
 

81 (60) 

13 
 

    6 

PEDro  
Achilles tendinopathy AND Conservative treatment 
 
Achilles tendinopathy AND Physiotherapy 
 
Achilles tendon disorders AND Treatment 

 
4 

 
8 

 
2 

 
3 (3) 

 
8 (7) 

 
2 (2) 

 
 
 
 
 

Web Of Science 
Achilles tendinopathy AND Conservative treatment 
 
Achilles tendinopathy AND Physiotherapy 
 
Achilles tendon disorders AND Treatment 

 
60 

 
27 

 
164 

 
20 (19) 

 
7 (7) 

 
49 (38) 

 
 
 
 
 

1 

CINAHL 
Achilles tendinopathy AND Conservative treatment 
 
Achilles tendinopathy AND Physiotherapy 
 
Achilles tendon disorders AND Treatment 

 
10 

 
10 

 
6 

 
7 (7) 

 
8 (7) 

 
6 (4) 

 
 
 
 

 

AMED 
Achilles tendinopathy AND Conservative treatment 
 
Achilles tendinopathy AND Physiotherapy 
 
Achilles tendon disorders AND Treatment       

 
4 

 
6 

 
7 

 
1(1) 

 
3 (3) 

 
6 (6) 

 
 
 
 
 
 

SCOPUS   
Achilles tendinopathy AND Conservative treatment 
 
Achilles tendinopathy AND Physiotherapy 
 
Achilles tendon disorders AND Treatment                

 
108 

 
78 

 
311 

 
48 (41) 

 
36 (24) 

 
56 (40) 

 
2 

 
 
 

1 

Totalt   1731                            106 (294)   23 

3.1.2 Exklusionkriterier 

● Artiklar som enbart studerade konservativ behandling efter ruptur eller operation 

● Artiklar som enbart studerade kirurgiska eller farmakologiska behandlingar 

● Studier gjorda på barn eller djur 

● Artiklar som studerade behandlingsmetoder hos friska akillessenor 

● Artiklar som studerade preventiva behandlingsmetoder 

 

Tabell 1. Resultat av artikelsökning 
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 Not. från Juhlin, Smeds-Isaksson, Tano-Nordin, (2006) 

PEDro Scale Studiers bevisvärde enligt SBU 

          8-10 Högt bevisvärde   
Tillräckligt stor studie, lämplig studie typ, väl genomförd och analyserad. Kan vara en 
stor, Randomiserad kontrollerad studie (RCT) när det gäller utvärdering av en 
behandlingsform.   
För övriga områden: Uppfyller väl på förhand uppställda kriterier. 

4-7 Medelhögt bevisvärde   
Behandlingseffekter: Kan vara stora 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. 

3.2 Analys 

Alla artiklar granskades enligt PEDro scale (se Bilaga 1) samt i PICO av författarna själva. PICO 

är en förkortning av fyra ord som används som bas för att kritiskt granska artiklar.  

Förkortningarna är: Patient (P); svarar på vad eller vem som undersöks i studien, Intervention (I); 

berättar på vilket sätt något görs, Kontroll (C-Comparison); den alternativa behandlingen som 

gör en jämförelse möjlig, Resultat (O-Outcome) den effekt man uppnår med behandlingen (SBU, 

2011).  

 

PEDro scale går från 0-11, där varje uppfyllt kriterium genererar ett poäng. En studie kan 

maximaltuppnå 10 poäng, då det första kriteriet inte räknas (Physiotherapy Evidence Database, 

2011).17 av de 24 inkluderade artiklarna fanns skattade i PEDros databas. Kvalitetsvärderingen  

från PEDro översattes till SBUs kvalitetsbetyg enligt tolkning av Juhlin, et al. (2006), där 

bevisvärdet av studien kan skattas högt, medel eller lågt (se Tabell 2).  

Artiklarna granskades enskilt för att sedan jämföras mellan författarna, vid skilda 

granskningsresultat diskuterades de olika graderingarna tills ett samstämmigt resultat uppnåddes. 

 

Tabell 2. Förklaring av PEDro och SBU 
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3.3 Behandlingsmetoder 

De artiklar som inkluderades i studien delades in i tre övergripande kategorier utifrån vilka 

behandlingsmetoder som utvärderats: 1) Träning, 2) Apparatbehandling och 3) Multimodala 

behandlingsmetoder. Träning innefattar alla inkluderade studier som behandlade med träning i 

jämförelse med en kontrollgrupp som antingen utförde en helt annan behandlingsmetod eller 

ingen behandling alls. Apparatbehandling innefattar alla studier som behandlade med hjälp av 

någon typ av apparat i jämförelse med placebobehandling, träning och ingen behandling alls. 

Multimodal behandling innefattar alla studier som jämförde minst två kombinerade behandlingar 

med en kontrollgrupp som antingen utförde en ensam behandlingsmetod eller en 

behandlingsmetod kombinerat med placebobehandling. Effekten av de olika 

behandlingsmetoderna kategoriserades in i smärta, självskattad funktion, funktionella och fysiska 

test samt fysiologiska mekanismer, resultaten framställs i textform under varje rubrik. 

 

Sammanställning av studierna finns i tabell 3-5. I tabellerna redovisas: Författare, år och design. 

Deltagare; antal, medelålder, könsfördelning, skadeduration och medianvärde på skadeduration 

samt lokalisation. Intervention; interventionstid samt hur interventionen såg ut för de olika 

grupperna. Utvärderingsvariabler; de olika utvärderingsvariabler som användes samt när de 

utvärderades. Resultat; relevanta resultat inom grupperna, skillnader mellan grupperna samt 

kvalitetsvärdering av PEDro. Om någon/några av kategorierna inte framgår i tabellerna har detta 

inte redovisats i studien.  

 

Studierna är ordnade utefter kvalitetsbetyg, från högt till lågt. Förkortningar och 

utvärderingsvariabler beskrivs i bilaga 3. Artiklarna delades in i grupper utifrån 

behandlingsmetod och sammanställdes utifrån kvalitetsbetygen (PEDro scale) till evidensstyrka 

med hjälp av SBUs gradering (se Bilaga 2).  
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4. Resultat 

4.1 Träning 

Totalt inkluderades nio studier som utvärderade effekter av träning hos patienter med kronisk 

akillestendinopati (se Tabell 3). Genomgående för alla inkluderade studier var att alla 

utvärderade effekten av excentrisk träning. Fyra studier skattades till högt evidensvärde varav tre 

hade tendinopati i mellanportionen som inklusionskriterie (Grävare-Silbernagel et al., 2001; 

Grävare-Silbernagel et al., 2007 & Rompe et al., 2007). Den fjärde studien hade tendinopati i 

fästet som inklusionskriterie (Rompe et al., 2008) Fyra studier skattades medel och tre av dessa 

hade tendinopati i mellanportionen som inklusionskriterie (Alfredson et al., 1998; Alfredson et 

al., 1999 & Chester et al., 2007), den fjärde studien inkluderade patienter med tendinopati i fästet 

och i mellanportionen (Knobloch et al., 2007b). En studie skattades med lågt bevisvärde och 

hade tendinopati i mellanportionen som inklusionskriterie (Nørregaard et al., 2007).  

 

Smärta 

Alla inkluderade studier utvärderade effekten på smärta vid träning (Grävare-Siblernagel et al., 

2001; Rompe et al., 2007; Rompe et al., 2008; Grävare-Siblernagel et al., 2007; Alfredson et al., 

1998; Knobloch et al., 2007b; Alfredson et al., 1999; Chester et al., 2007 &Nørregaard et al., 

2007). Av dessa visade fyra studier bättre effekt jämfört med kontrollgrupp (Grävare-Silbernagel 

et al., 2001; Rompe et al., 2007; Rompe et al., 2008 & Knobloch et al., 2007b), medan fyra 

studier visade positiva effekter på smärta inom gruppen men ej jämfört med kontrollgrupp 

(Alfredson et al., 1998; Alfredson et al., 1999; Nørregaard et al., 2007 &Grävare-Silbernagel et 

al., 2007). En studie visade ingen signifikant effekt på smärta (Chester et al., 2007). 

 

En studievisade på signifikant reducering av smärta vid gång efter sex månader hos gruppen som 

utförde progredierande smärtsam excentrisk träning samt koncentrisk träning och stretching i 

jämförelse med gruppen som endast utförde koncentrisk träning och stretching (Grävare-

Silbernagel et al., 2001) En annan studie visade att gruppen som utförde smärtsam excentrisk 

träning signifikant reducerade smärta efter sex månader jämfört med gruppen som inte utförde 

någon behandling alls (Rompe et al., 2007). Signifikant reducerad smärta visades dock för 

stötvågsbehandling jämfört med excentrisk träning efter fyra månader (Rompe et al., 2007 & 
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Rompe et al., 2008). En tredje studie visade signifikant reducerad smärta hos gruppen som 

utförde smärtsam excentrisk träning i jämförelse med gruppen som endast fick is som behandling 

(Knobloch et al., 2007b).  I en studie där interventionsgruppen utförde smärtsam excentrisk 

träning påvisades ingen signifikant skillnad gällande smärta inom eller i jämförelse med 

kontrollgrupp som fick ultraljud (Chester et al., 2007). 

 

Självskattad funktion 

Fem studier utvärderade förbättringen av självskattad funktion (Rompe et al., 2007; Rompe et 

al., 2008; Grävare-Silbernagel et al., 2007; Nørregaard et al., 2007 & Chester et al., 2007) och 

två av dessavisade på en signifikant förbättring hos träningsgrupp i jämförelse med kontrollgrupp 

(Rompe et al., 2007 & Rompe et al., 2008) Två studier kunde se en signifikant förbättring inom 

grupperna men ej i jämförelse mellan grupperna (Grävare-Silbernagel et al., 2007 & Nørregaard 

et al., 2007). En studie visade varken förändring inom gruppen eller mellan grupperna (Chester 

et al., 2007). 

 

I en studie sågs signifikant förbättring av självskattad- och generell funktion hos gruppen som 

utförde excentrisk träning i jämförelse med gruppen som inte utförde någon behandling (Rompe 

et al., 2007).  Den grupp som utförde excentrisk träning visade signifikant bättre resultat efter 

fyra månader i generell funktion i jämförelse med stötvågsgruppen. Båda grupperna visade en 

signifikant förbättring av självskattad funktion inom gruppen men ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna (Rompe et al., 2008). 

 

I studien av Grävare-Silbernagel et al., (2007) visade resultatet signifikant förbättrad självskattad 

funktion inom gruppen som tränade smärtsam progredierande excentrisk träning samt tränade på 

fritiden och inom gruppen som endast tränade smärtsam progredierande excentrisk träning. Även 

i studien av Nørregaard et al., (2007) visade gruppen som utförde smärtsam excentrisk träning 

och gruppen som utförde stretching en signifikant förbättring av självskattad funktion inom 

grupperna. I en studie där ena gruppen utförde smärtsam excentrisk träning sågs dock ingen 

signifikant skillnad gällande självskattad funktion inom gruppen eller i jämförelse med gruppen 

som fick ultraljud (Chester et al., 2007). 
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Funktionella och fysiska test 

Tre studier utvärderade fysik och funktion (Alfredson et al., 1998; Alfredson et al., 1999 & 

Grävare-Silbernagel et al., 2001). I två studier förbättrades styrkan signifikant i gruppen som 

tränade smärtsam excentrisk träning i jämförelse med grupper som genomgick operation 

(Alfredson et al., 1998; Alfredson et al., 1999). I studien av Grävare-Silbernagel et al., (2001) 

visades en signifikant förbättring av rörelseförmåga hos gruppen som tränade smärtsam 

excentrisk träning jämfört med träning utan smärta. Båda grupperna visade dock en signifikant 

förbättring vid ‖jumping test‖ och ‖toe raise test‖, dock ingen skillnad mellan grupperna.  

 

Fysiologiska mekanismer 

Två studier utvärderade fysiologiska mekanismer (Knobloch et al., 2007b & Nørregaard et al., 

2007). I studien av Knobloch et al., (2007b) framkom ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna i kapillärt blodflöde efter 12 veckor. Nørregaard et al., (2007) fann ingen signifikant 

skillnad av senans maximala tjocklek mellan grupperna dock signifikant reducering inom 

grupperna efter ett år. 
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Tabell 3. Träning 

Författare, Design Deltagare Intervention Utvärderingsvariabler Resultat PEDro 

Grävare-Silbernagel, et 
al. 2001, RCT - Studie 

IG: 18  
Medelålder: 47  
Kvinnor:4 
Män: 14 
 
KG: 22  
Medelålder: 41  
Kvinnor:5 
Män: 17 
 
Skadeduration 
(MV): Minst 3 
mån(18+/-8.5 
mån.) 
 
Lokalisation: 
Mellanportionen 

Interventionstid: 12 v.  
 
IG: 3 faser.  
Dag 1-7: Programmet utfördes 3ggr/dag. Tåext/flex, 
plantar/dorsal ext/flex 3x20. Stretching av m. gastrocnemius och 
m. soleus 3x20 sek. Enbenstående balansträning 5x30 sek. 
Gång på tå och häl 5x5 meter. Koncentriska och excentriska 
tåhävningar 2x15.  
V. 2-3: Samma övningar som fas 1 dock 2ggr/dag + tåhävningar 
2x20, enbenståhävningar 3x5 som ska öka med 2 reps/dag tills 
att man uppnår 3x15, excentriska enbenståhävningar 10 reps 
som ökas med 2 reps/dag. 
V. 4-12: Samma övningar som fas 2 dock 1 gg/dag + 
enbenståhävningar 3x15 som ökas med 2 reps/dag, excentriska 
tåhävningar i trappa 10 reps ökas med 2 reps/dag. Stretching av 
m. gastrocnemius och m. soleus 20 sek. Tåhävningsövningarna 
skulle utföras varannan dag och resterande övningar varje dag. 
 
KG: Information, träningsdagbok. Stretching av m. gastrocnemius 
och m. soleus 2x30 sek, tåhävningar 2x30 som ökas med 2 
reps/dag om möjligt, sedan på ett ben så fort det går utan smärta 
3 ggr/dag. 

ROM Goniometer 
Jumping test 
Toe-raise test  
Smärtskattning VAS  
 
Utvärdering: Innan 
behandling och efter 6 och 12 
v, samt efter 6 mån. 

Jumping test och Toe-raise test: IG 
& KG: S förbättring efter 6 mån 
(p<0,05).  
 
Rörelseförmågan: 
IG: S skillnad efter 6 mån (p<0,05) 
KG: NS skillnad efter 6 mån (p>0,05)  
 
Palpation: 
IG: S reducering (p=0,02)  
KG: S reducering (p<0,05).  
 
Smärta under aktivitet:  
IG & KG: S reducering efter 6 mån 
(p<0,05).  
 
Smärta vid gång: 
IG S reducering efter 6 månader 
(p<0,05) i jämförelse med KG 
(p>0,05).  
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Rompe, et al. 2007, 
RCT-Studie 

IG1: 25  
Medelålder: 48  
Kvinnor: 16  
Män: 9  
 
IG2: 25  
Medelålder: 51  
Kvinnor: 14  
Män: 11  
 
KG: 25   
Medelålder: 46  
Kvinnor: 16  
Män: 9  
 
Skadeduration (MV): Minst 6 mån 
(IG1 10.9, IG2 12.5, KG 9.2 mån) 
 
Lokalisation: 
Mellanportionen 

IG1: 12 v. Excentrisk träning med smärta, 
2 ggr/dag, 3 x 15 reps, 7 dagar/vecka, ev. 
viktökning mha ryggsäck. 
 
IG2: 3 ggr. Stötvågsbehandling. 1 v. 
mellan varje beh.15mm i diameter stort 
område, 2000 stötar, 3 bar runt det 
område med mest ömhet.  
 
KG: 12 v. Träffade en terapeut innan 
beh. började och en under beh.tiden. 
Stretching, ergonomiska råd och 
alternativ träning diskuterades med 
patienten, instruerade att vänta på 
spontan förbättring. 

VISA-A  
Likert scale  
Smärtskattning VAS 
Pressure pain threshold  
 
Utvärdering: Innan och efter 
6 & 16 mån 

VISA-A:S bättre i IG1 & IG2 jämfört med KG (p< 
0,001). NS skillnad mellan IG1 & IG2.  
 
Likert scale: IG1 - 15/25, IG2 - 13/25, KG - 6/25. 
S förbättring hos IG1 & IG2 jämfört med KG (p< 
0,001). 
 
VAS: S mindre smärta hos IG1 och IG2 jämfört 
med KG (p< 0,001). S minskad smärta i alla 3 
grupper jämfört med innan beh. (p<0,001). 
 
Smärttröskel: S förbättring hos IG1 och IG2 
jämfört med KG (p<0,001, p<0,008). S förbättring 
jämfört med innan beh. hos IG1 och IG2 
(p<0,001). 
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Rompe, et al. 2008, 
RCT-Studie 

IG1: 25 
Medelålder: 39 
Kvinnor: 14 
Män: 11 
 
IG2: 25 
Medelålder: 40 
Kvinnor: 16 
Män: 9 
 
Skadeduration: Minst 6 mån. 
 
Lokalisation: 
Fästet 

IG1: 12 v. Smärtsam excentrisk träning 3 
x 15, 2 ggr/dag med semiflekt och ext 
knä. Om ej smärta viktökning mha 
ryggsäck. 
 
IG2: 3 ggr. Stötvågbehandling.1 v. mellan 
varje behandling. 2000 pulslag, 2,5 bar 
över den mest ömma punkten. Ingen 
bedövning. 
 
 

VISA-A 
Likert Scale 
Smärtskattning NRS 
 
Utvärdering: Innan och efter 
4 mån & 1 år. 

VISA-A: NS skillnad mellan grupperna dock S 
skillnad inom grupperna (p=0,005) Efter 4 mån. 
 
Likert Scale: IG1 S förbättring i jämförelse med 
IG2 efter 4 mån (p<0,020). 
 
Smärta: S reducerad smärta i IG2 jämfört med 
IG1 (p=0,004) S högre smärttröskel hos IG2 
jämfört med IG1 (p=0.002). S mer reducerad 
ömhet i IG2 jämfört med IG1 (p=0,021) efter 4 
mån. 

 
8 

Författare, Design Deltagare Intervention Utvärderingsvariabler Resultat PEDro 
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Författare, Design Deltagare Intervention Utvärderingsvariabler Resultat PEDro 

Grävare-Silbernagel, et 
al. 2007, RCT-Studie 

IG: 19  
Medelålder: 44  
Kvinnor: 7  
Män: 12  
 
KG: 19  
Medelålder: 48  
Kvinnor: 11  
Män: 8  
 
Skadeduration (MV): Minst 2 
mån (IG 48 & KG 24.4 mån) 
 
Lokalisation: 
Mellanportionen 

Interventionstid: 6 mån. 
 
IG: 4 faser. 7 dagar/v 2-3 ggr/v med vikt. Fortsatt 
träning på fritiden, utöver denna träning, under de 
första 6 v av behandlingstiden. 
V. 1-2: 1 gg/dag. Smärtskattningsmodell, 
cirkulationsträning, tåhävningar på 2 ben 3 x 10-15, 
sittandes och stående på 1 ben 3 x 10, excentriska 
tåhävningar 3 x 10.  
V. 2-5:Tåhävningar på 1 & 2 ben i trapp, sittandes, 
excentrisk vid trappa 3 x 15, snabba tåhävningar 3 x 
20.  
V. 3-12: Excentrisk träning 3 x 15, 1 gg/dag. 
Tåhävningar på ett ben i trapp, sittande, excentrisk 
med vikt vid trappa 3 x 15. Snabba tåhävningar 3 x 
20, plyometrisk träning.  
12v.-6 mån: Tåhävningar på 1 ben, excentrisk 
tåhävning vid trappa med vikt 3 x 15. Snabba 
tåhävningar 3 x 20. 
 
KG: Samma som IG men ingen träning på fritiden. 

VISA-A  
Smärtskattning VAS 
 
Utvärdering: Innan och efter 
6 v samt efter 3, 6 och 12 
mån. 

IG & KG: NS skillnad mellan grupperna 
sett till smärta och funktion. 
 
IG: S ökning av VISA-A, 57-91 efter 12 
mån (p<0,01)  
 
KG: S ökning av VISA-A 57-85 efter 12 
mån (p<0,01)  
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Alfredson, et al. 1998, 
CCT-Studie 

IG: 15  
Medelålder: 44  
Kvinnor: 3  
Män: 12  
 
KG:15  
Medelålder: 40  
Kvinnor: 4  
Män: 11   
 
Skadeduration (MV): Minst 3 
mån (IG 18.3 & KG 33.5 mån) 
 
Lokalisation: Mellanportionen 

Inteverventionstid: 12 v. 
 
IG: Stegrande excentrisk träning med smärta, 3 x 15 
med ext knä och 3 x 15 med semiflekt knä, 2 
ggr/dag. Vid minskad smärta öka belastning mha 
ryggsäck med vikter.  
 
KG: Op.  

Biodex Dynamometer 
Smärtskattning VAS 
 
Utvärdering: Innan och efter 
12 v för IG och 24 postop. för 
KG. 

IG: S ökad excentrisk och koncentrisk 
plantarflex-styrka (p<0,01) S minskad 
smärta (p<0,001).  
 
KG: NS ökning av styrka, S minskning 
av smärta (p<0,001). Ingen jämförelse 
mellan grupperna.  

 
6 
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Författare, Design Deltagare Intervention Utvärderingsvariabler Resultat PEDro 

Knobloch, et al. 
2007b, CCT-Studie 

IG: 15  
Medelålder: 33 
Kvinnor: 7  
Män: 8  
 
KG: 15  
Medelålder: 32 
Kvinnor: 2  
Män: 3  
 
Skadeduration: Minst 3 mån. 
 
Lokalisation:  
Fästet & mellanportionen 

Interventionstid: 12 v.  
 
IG: Excentrisk träning med smärta, 3 x 15, 1 gg/dag. Vid 
minskad smärta öka belastning mha ryggsäck med 
vikter i.  
 
KG: Is 10 min/dag, vila vid smärta. 

Smärtskattning VAS Ultraljud 
 
Utvärdering: Innan och efter 
12 v. 

IG & KG: NS skillnad mellan 
grupperna i kapillärt blodflöde (p>0,05) 
efter 12 v. 
 
IG: S minskad smärta (p<0,05)   
 
KG: NS minskad smärta (p0,123)  
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Alfredson, et al. 
1999, CCT-Studie 

IG: 14  
Medelålder: 44.  
Kvinnor: 12  
Män: 2.  
 
KG: 10  
Medelålder: 41  
Kvinnor: 5  
Män: 5  
 
Skadeduration (MV): Minst 3 
mån (IG 17.8 & KG 28.6 mån) 
 
Lokalisation: Mellanportionen 

IG: 12 v. Excentrisk träning med smärta, ext och 
semiflex knä, 3 x 15 reps, 2 ggr/dag. Vid minskad 
smärta öka belastning mha ryggsäck med vikter.  
 
KG: 24 v. Vila innan planerad op. Efter op. gips 6 v. 
sedan stegvis ökande styrkeprogram (ett standardiserat 
träningsprogram). 

Smärtskattning VAS Ultraljud  
Biodex Dynamometer Peak 
Torque 
 
Utvärdering: Innan och efter 
3 & 9 mån. 

IG: S ökning i den skadade senan av 
koncentrisk plantarflex-styrka (p<0,05) 
och S ökning av den excentriska 
styrkan (p<0,01). NS skillnad mellan 
den friska och skadade senan. S 
reducering av smärta (p<0,01) 3 mån. 
efter behandling. NS i calcaneus ben 
och mineral densitet efter 9 mån.  
 
KG: S mindre styrka i plantarflex i den 
skadade senan jämfört med den friska 
sidan. S reducering av smärta (p<0,01) 
3 mån. efter op. 

 
5 
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IG: Interventionsgrupp, KG: Kontrollgrupp, S: Signifikant, NS: Icke signifikant, MV: Medianvärde, Mån: Månad, V: Vecka, Min: Minuter, Sek: Sekunder, Ggr. Gånger, Beh: Behandling, Reps: Repetitioner, 

Mha: Med hjälp av, Ext: Extension, Flex: Flexion, Op: Operation, VAS: Visuell Analog Skala, ROM: Range Of Motion

Författare, Design Deltagare Intervention Utvärderingsvariabler Resultat PEDro 

Chester, et al. 
2007, RCT-Studie 

IG1: 8  
Medelålder: 59  
 
IG2: 8  
Medelålder: 48  
 
Kvinnor totalt: 5  
Män totalt: 11  
 
Skadeduration (MV): Minst 3 
mån (IG1 23 & IG2 14 mån) 
 
Lokalisation: 
Mellanportionen 

IG1: 12 v. Excentrisk träning med smärta, 3 x 15, 1 
gg/dag medsemiflekt och ext knä.  
 
IG2: 6 v. Ultraljud 2 ggr/v. 2 min/cm2. 

Smärtskattning VAS  
EQ5D  
FIL  
 
Utvärdering: Innan och efter 
2, 4, 6 & 12 v. 

IG & IG2: NS skillnad mellan eller inom 
grupperna vid alla uppföljningar för alla 
utvärderingsvariabler:  
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Nørregaard et al., 
2007, CCT-Studie 

IG: 23  
Medelålder: 41  
Kvinnor: 12  
Män: 11  
 
KG: 22  
Medelålder: 43  
Kvinnor: 10  
Män: 12  
 
Skadeduration (MV): Minst 3 
mån (IG 26 & KG 31 mån) 
 
Lokalisation: 
Mellanportionen 

Interventionstid: 12 v.  
 
IG: Excentrisk träning med smärta, 3 x 15, 2 ggr/dag 
med extenderat och semi-flekterat knä.   
 
KG: Stretching av m. gastrocnemius och m. soleus 5 x 
30 sek, 2 ggr/dag. 

Palpation (4 gradig-skala)  
Ultraljud 
Modifierad KOOS 
 
Utvärdering: Innan och efter 
3, 6, 9 & 12 v samt efter 1 år. 

IG & KG: 
Smärtan och funktionen förbättrades S 
inom båda grupperna (p<0,05) 
NS skillnad mellan grupperna sett till 
maximala tjocklek och ömhet av senan.  
 

 
3 
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4.2 Apparatbehandling 

Sjustudier som undersökte effekter av apparatbehandling hos patienter med kronisk 

akillestendinopati inkluderades (se Tabell 4). Tre studier skattades till hög kvalitet, en studie 

redovisade inte skadelokalisation (Rasmussen et al., 2008), den andra hade tendinopati i 

mellanportionen som inklusionskriterie (Rompe et al., 2007) och den tredje hade tendinopati i 

fästet som inklusionskriterie (Rompe et al., 2008). Fyra studier skattades medel varav en 

inkluderade patienter med tendinopati i fästet och i mellanportionen (Costa et al., 2005), den 

andra studien redovisade inte lokalisation (Aliyev et al., 2010) medan den tredje och fjärde 

studien hade tendinopati i mellanportionen som inklusionskriterie (Furia, 2008 & Chester et al., 

2007).  

 

Smärta 

Sju studier utvärderade effekten på smärta vid apparatbehandling (Furia, 2008; Rasmussen et al., 

2008; Costa et al., 2005; Rompe et al., 2007; Rompe et al., 2008; Aliyev et al., 2010 & Chester et 

al., 2007). Av dessa visade fyrasignifikant skillnad jämfört med kontrollgrupp (Furia, 2008; 

Aliyev et al., 2010; Rompe et al., 2007 & Rompe et al., 2008). En studie kunde se signifikant 

skillnad inom gruppen men ej i jämförelse med kontrollgrupp (Rasmussen et al., 2008). Två 

studier kunde varken se signifikant skillnad inom eller i jämförelse av grupper (Costa et al., 2005 

& Chester et al., 2007). 

 

I studien av Furia från 2008 visade gruppen som fick stötvåg signifikant reducering av smärta 

jämfört medgruppen som utförde traditionell träning. Dessa skillnader framkom vid alla 

utvärderingstillfällen det vill säga en, tre och 12 månader efter interventionen. En annan studie 

visade att gruppen som utförde stötvågsbehandling signifikant reducerade smärta jämfört med 

gruppen som inte utförde någon behandling alls (Rompe et al., 2007).  En signifikant reducerad 

smärta visades hos gruppen som fick stötvågsbehandling jämfört med gruppen som fick 

smärtsam excentrisk träning efter fyra månader (Rompe et al., 2007 & Rompe et al., 2008). I en 

studie kunde ingen signifikant skillnad utläsas mellan stötvågsgruppen och placebogruppen 

(Rasmussen et al., 2008). I studien av Costa et al., (2005) kunde ingen signifikant skillnad ses 

vare sig inom eller mellan stötvågsgruppen och placebogruppen gällande smärta. I en studie av 
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Aliyev et al., (2010) visades en signifikant reducering av smärta hos gruppen som fick elterapi 

jämfört med gruppen som fick placebobehandling. Chester et al., (2007) visade ingen signifikant 

skillnad inom eller mellan gruppen som utförde excentrisk träning och gruppen som fick 

ultraljud. 

 

Självskattad funktion 

Sju studier utvärderade förbättring av självskattad funktion (Rasmussen et al., 2008: Furia, 2008; 

Costa et al., 2005: Rompe et al., 2007; Rompe et al., 2008 & Aliyev et al., 2010). Fyra studier 

kunde se en signifikant skillnad jämfört med kontrollgrupp (Rasmussen et al., 2005; Furia, 2008; 

Rompe et al., 2007 & Rompe et al., 2008). Tre studier visade ingen signifikant skillnad inom 

eller mellan grupperna (Costa et al., 2005; Aliyev et al., 2010 & Chester et al., 2007).  

 

Rasmussen et al., (2008) visade signifikant förbättrad självskattad funktion hos gruppen som fick 

stötvågsbehandling jämfört med placebogruppen efter åtta och 12 veckor. I studien av Furia, 

(2008) visade stötvågsgruppen signifikant förbättrad självskattad funktion jämfört med 

kontrollgruppen vid varje utvärderingstillfälle. I en studie sågs signifikant förbättring av 

självskattad funktion och generell funktion efter sex månader hos gruppen som fick 

stötvågsbehandling i jämförelse med gruppen som inte fick någon behandling (Rompe et al., 

2007).  I en studie visade stötvågsgruppen samt excentriska gruppen en signifikant förbättring av 

självskattad funktion efter fyra månader inom grupperna (Rompe et al., 2008). Ingen signifikant 

skillnad kunde ses inom eller mellan gruppen som fick stötvåg och gruppen som fick placebo i 

de olika självskattningsformulären (Costa et al., 2005). Två studier utvärderade patientens egen 

uppfattning av behandling, dock utan signifikant skillnad inom grupperna eller i jämförelse av 

elterapi och placebogruppen (Aliyev et al., 2010) samt excentrisk träning i jämförelse med 

ultraljud (Chester et al., 2007). 

 

Funktionella och fysiska test 

En studie utvärderade effekten av stötvågsbehandling av de funktionella testen ‖single leg heel 

raise‖ och ‖single leg tip toe jump‖. Ingen skillnad framkom jämfört med placebobehandlingen 

(Costa et al., 2005). 
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Fysiologiska mekanismer 

En studie utvärderade effekten på vadmuskelns storlek (Costa et al., 2005). I studien jämfördes 

stötvåg med placebobehandling och resultatet visade ingen signifikant förändring i storlek på 

varken muskelbuk eller sena mellan grupperna.  
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Tabell 4. Apparatbehandling.  

Författare, Design Deltagare Intervention Uvärderingsvariabler Resultat PEDro 

Rasmussen, et al. 2008, 
RCT-Studie 

IG: 24  
Medelålder: 46 Kvinnor: 12  
Män: 12  
 
KG: 24  
Medelålder: 49 Kvinnor: 16  
Män: 8  
 
Skadeduration: Minst 3 mån. 

Interventionstid: 4 ggr.  
 
IG: Stötvågsbehandling vid 
4 tillfällen. 2000 pulsslag. 
 
KG: Placebo 
stötvågsbehandling, 
maskinen applicerades mot 
huden utan stötar, samma 
ljud som vid riktig beh. 

AOFAOS 
Smärtskattning VAS 
 
Utvärdering: Innan och efter 4, 
8 & 12 v. 

AOFAS:S bättre resultat hos IG jämfört med KG efter 8 
(p<0,01) och 12 veckor (p<0,04).  
 
Smärta: Reducerades i både IG och KG utan någon 
statistisk S mellan grupperna.  
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Rompe, et al. 2007,  
RCT-Studie 

IG1: 25  
Medelålder: 48  
Kvinnor: 16  
Män: 9  
 
IG2: 25  
Medelålder: 51  
Kvinnor: 14  
Män: 11  
 
KG: 25   
Medelålder: 46  
Kvinnor: 16  
Män: 9  
 
Skadeduration (MV): Minst 6 
mån (IG1 10.9, IG2 12.5, KG 9.2 
mån) 
 
Lokalisation: 
Mellanportionen 

IG1: 12 v. Excentrisk 
träning med smärta, 2 
ggr/dag, 3 x 15 reps, 7 
dagar/vecka, ev. viktökning 
mha ryggsäck. 
 
IG2: 3 ggr. 
Stötvågsbehandling. 1 v. 
mellan varje beh.15mm i 
diameter stort område, 
2000 stötar, 3 bar runt det 
område med mest ömhet.  
 
KG: 12 v. Träffade 1 
terapeut innan beh. början 
och 1 gg under beh.tiden. 
Stretching, ergonomiska 
råd, alternativ träning, vänta 
på spontan förbättring. 

VISA-A  
Likert scale  
Smärtskattning VAS 
Pressure pain threshold  
 
Utvärdering: Innan och efter 6 
& 16 mån 

VISA-A:S bättre i IG1 & IG2jämfört med KG (p<0,001). NS 
skillnad mellan IG1 & IG2.  
 
Likert scale: IG1 - 15/25, IG2 - 13/25, KG - 6/25. S 
förbättring hos IG1 & IG2 jämfört med KG (p<0,001). 
 
VAS:S mindre smärta hos IG1 och IG2 jämfört med KG 
(p<0,001). S minskad smärta i all 3 grupper jämfört med 
innan behandling (p<0,001). 
 
Smärttröskel: S förbättring hos IG1 och IG2 jämfört med 
KG (p<0,001, p<0,008). S förbättring jämfört med innan 
behandling hos IG1 och IG2 (p<0,001). 
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Författare, Design Deltagare Intervention Utvärderingsvariabler Resultat PEDro 

Rompe, et al. 2008, 
RCT-Studie 

IG1: 25 
Medelålder: 39 
Kvinnor: 14 
Män: 11 
 
IG2: 25 
Medelålder: 40 
Kvinnor: 16 
Män: 9 
 
Skadeduration: Minst 6 mån. 
 
Lokalisation:Fästet 

IG1: 12 
v.Smärtsamexcentrisk 
träning 3 x 15, 2 ggr/dag 
med semiflekterat och 
extenderat knä. Om ej 
smärta viktökning mha 
ryggsäck. 
 
IG2: 3 
ggr.Stötvågbehandling.1 v. 
mellan varje beh.2000 
pulslag, 2,5 bar över den 
mest ömma punkten. 
Ingen bedövning. 

VISA-A 
Likert Scale 
Smärtskattning NRS 
 
Utvärdering: Innan och efter 4 
mån & 1 år. 

VISA-A: NS skillnad mellan grupperna dock S skillnad inom 
grupperna (p=0,005) Efter 4 mån. 
 
Likert Scale: IG1 S förbättring i jämförelse med IG2 efter 4 
mån (p<0,020). 
 
Smärta: S reducerad smärta i IG2 jämfört med IG1 (p=0,004) 
S högre smärttröskel hos IG2 jämfört med IG1 (p=0,002). S 
mer reducerad ömhet i IG2 jämfört med IG1 (p=0,021) efter 4 
mån. 
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Costa, et al. 2005, 
RCT-studie 

IG: 22  
Medelålder: 59  
Kvinnor: 13  
Män: 9  
 
KG: 27  
Medelålder: 48  
Kvinnor: 15  
Män: 12  
 
Skadeduration (MV): Minst 4 
mån (IG: 17.8 & KG: 20.8 mån) 
 
Lokalisation: Fästet & 
mellanportionen 

Interventionstid: 3 ggr.  
 
IG: 1500 pulsslag varje 
behandlingstillfälle, 1 
behandling/mån.. 
 
KG: Samma behandling 
men bubbelpapper mellan 
senan och stötvågen.  

Smärtskattning VAS  
ROM Goniometer  
Single-leg heel raise Single-leg 
tiptoe jump  
FIL 
EQol  
Mätning av vadens och senans 
storlek  
 
Utvärdering: Innan och efter 
4, 8, 12 v & 1 år.  

IG & KG: NS skillnad efter 4, 8 & 12 v.  
NS skillnad mellan grupperna efter 1 år: 
VAS vid vila (p=0,408), gång (p=0,127) eller idrott (p=0,338) 
 
ROM - Plantarflex (p=0,304)  
ROM - Dorsalflex (p=0,323) 
 
FIL (p=0,137)  
 
EQol 5D (p=0,604) 
EQol HS (p=0,495) 
 
Vaden dm (p=0,579)  
Senans dm (p=0,241) 
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Författare, Design Deltagare Intervention Utvärderingsvariabler Resultat PEDro 

Furia, 2008,  
CCT-Studie 

IG: 34  
Medelålder: 51  
Kvinnor: 24  
Män: 10  
 
KG: 34  
Medelålder: 50  
Kvinnor: 22  
Män: 12  
 
Skadeduration (MV): Minst 
6 mån (IG 12.7 & KG 11,7 
mån) 
 
Lokalisation: 
Mellanportionen 

Interventionstid: 1 gg.  
 
IG: Behandlades en gång med 
stötvåg, applicering av 3000 
pulsslag. Patienterna fick själv 
avgöra om de behövde 
bedövning eller ej.  
 
KG: Behandlades med 
traditionell träning. 

Smärtskattning VAS  
Roles och Maudsley score 
 
Utvärdering: Innan och efter 1, 
3 & 1 år. 

IG & KG:Roles & Maudsley score samt VAS var S lägre 
hos IG gruppen vid varje utvärderingstillfälle (p<0,001). 
 
IG: S reducering av smärta efter 1 mån (p<0,001), S 3 
mån (p=0,001), S 12 mån (p=0,001)  
 
KG: NS reducering av smärta efter 1 mån (p<0,08), NS 3 
mån (p=0,06), S 12 mån (p=0,001).  
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Chester, et al. 2007, 
RCT-Studie 

IG1: 8  
Medelålder: 59  
 
IG2: 8  
Medelålder: 48  
 
Kvinnor totalt: 5  
Män totalt: 11  
 
Skadeduration (MV): Minst 
3 mån (IG1 23 & IG2 14 
mån) 
 
Lokalisation: 
Mellanportionen 

IG1: 12 v. Excentrisk träning 
med smärta, 3 x 15, 1 gg/dag 
med semiflekt och ext knä.  
 
IG2: 6 v. Ultraljud 2 ggr/v. 2 
min/cm2. 

Smärtskattning VAS  
EQ5D  
FIL  
 
Utvärdering: Innan och efter 2, 
4, 6 & 12 v. 

IG & IG2: NS skillnad inom eller mellan grupperna vid alla 
uppföljningar för alla utvärderingsvariabler:  
 
.  
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Författare, Design Deltagare Intervention Utvärderingsvariabler Resultat PEDro 

Aliyev et al., 2010, 
CCT-Studie 

IG: 20  
Medelålder: 46  
Kvinnor: 14  
Män: 6  
 
KG: 15  
Medelålder: 47 
Kvinnor: 11  
Män: 4 
 
Lokalisation: 
Mellanportionen 

Interventionstid: 4-6 v. 
 
IG1: Elterapi, 5 microamps/cm2. 24 
min/dag. Elektroder som 
applicerades på det mest 
påverkade området hos 
akillessenan, minst 10 cm ifrån 
varandra. 
 
KG: Placebo 

Smärtskattning NRS  
4-gradig skala om pat. objektiva 
uppfattning av beh.  
 
Utvärdering: Innan och efter 6 v. 

IG: S reducering av smärta från 8.9 till 2.3. (p<0,001) 4-
gradig skala: 85% “very good”, “good”, ”satisfactory” och 
15% ”poor”.  
 
KG: S reducering av smärta från 8.2 till 5.9 (p<0,05) 4-gradig 
skala: 66.7% “very good”, “good”, “satisfactory” och 33.5% 
“poor”.  
 
IG & KG: IG S reducering av smärta jämfört med KG 
(p<0,001) 

 
4 

IG: Interventionsgrupp, KG: Kontrollgrupp, S: Signifikant, NS: Icke signifikant, MV: Medianvärde, Mån: Månad, V: Vecka, Min: Minuter, Sek: Sekunder, Ggr. Gånger, Beh: Behandling, Reps: Repetitioner, 

Mha: Med hjälp av, Ext: Extension, Flex: Flexion, Op: Operation, VAS: Visuell Analog Skala, ROM: Range Of Motion
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4.3 Multimodala behandlingsmetoder 

Totalt 11 inkluderade studier undersökte effekten av multimodal behandling hos patienter med 

kronisk akillestendinopati (se Tabell 5). Sju av studierna skattades högt varav alla hade 

tendinopati i mellanportionen som inklusionskriterie (Tumilty et al., 2007; Rompe et al., 2009; 

Stergioulas et al., 2008; Roos et al., 2003; Knobloch et al., 2008c; DeVos et al., 2006 & Mayer, 

et al., 2007), tre skattades medel varav två hade tendinopati i mellanportionen som 

inklusionskriterie (Petersen et al., 2007 & Chapman-Jones et al., 2002), den tredje studien 

redovisade ej lokalisation (McAleenan et al., 2010). En studieskattades låg och hade tendinopati i 

mellanportionen som inklusionskriterie (Herrington et al., 2007). Gemensamt för dessa studier är 

att alla undersökt en kombination av minst två behandlingsmetoder. 

 

Smärta  

Sju studier utvärderade effekten på smärta vid multimodal behandling (Rompe et al., 2009; 

Stergioulas et al., 2007; Chapman-Jones et al., 2007; Mayer et al., 2007; Knobloch et al., 2008c; 

Petersen et al., 2007 & Tumilty et al., 2007). Av dessa studier visade sex studier bättre effekt 

jämfört med kontrollgrupp (Rompe et al., 2009; Stergioulas et al., 2007; Chapman-Jones et al., 

2007; Mayer et al., 2007; Knobloch et al., 2008c & Petersen et al., 2007). En studie visade 

signifikant reducerad smärta inom grupperna dock ej i jämförelse mellan grupperna (Tumilty et 

al., 2007). 

 

Rompe et al., (2009) visade signifikant smärtlindring hos gruppen som utförde smärtsam 

excentrisk träning i kombination med stötvåg efter 16 veckor i jämförelse med gruppen som 

endast utförde smärtsam excentrisk träning. I en studie där smärtsam excentrisk träning i 

kombination med laser jämfördes med smärtsam träning och placebolaser kunde en signifikant 

reducerad smärta utläsas i gruppen som fick excentrisk träning i kombination med laser 

(Stergioulas et al., 2008). Mayer et al., (2007) visade signifikant reducering av smärta hos 

gruppen som använde fotortos under löpning och gruppen som fick sjukgymnastisk behandling i 

kombination med smärtsam excentrisk träning, i jämförelse med gruppen som endast fortsatte 

med löpning. En studie visade signifikant reducering av smärta hos gruppen som fick elterapi i 

två veckor för att sedan övergå till stretching jämfört med gruppen som endast fick ett 
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stretchingprogram samt annan konventionell sjukgymnastisk behandling (Chapman-Jones et al., 

2007).I en studie som jämförde AirHeel brace i kombination med excentrisk träning med en 

grupp som endast använde AirHeel brace kunde en signifikant reducering av smärta utläsas inom 

båda grupperna, dock kunde ingen signifikant skillnad utläsas mellan grupperna (Knobloch et al., 

2008c). En annan studie som jämförde AirHeel brace med excentrisk träning visade på 

signifikant reducering av smärta hos gruppen som kombinerade AirHeel brace med smärtsam 

excentrisk träning jämfört med grupperna som enbart behandlades med AirHeel brace respektive 

smärtsam excentrisk träning (Petersen et al., 2007). En studie kunde utläsa signifikant 

smärtlindring hos gruppen som tränade excentrisk träning i kombination med laserbehandling 

samt hos gruppen som tränade excentrisk träning kombinerat med placebolaser, dock ingen 

signifikant skillnad grupperna emellan (Tumilty et al., 2007). 

 

Självskattad funktion 

Åtta studier utvärderade förbättrad självskattad funktion (Roos et al., 2003; Rompe et al., 2009; 

Herrington et al., 2007; Tumilty et al., 2007; Knobloch et al., 2008c; De Vos et al., 2006; 

Petersen et al., 2007 & McAleenan et al., 2010) Fyra av studierna kunde utläsa en signifikant 

skillnad mellan grupperna (Roos et al., 2003; Rompe et al., 2009; Petersen et al., 2007 & 

Herrington et al., 2007). Tre studier kunde utläsa en signifikant förbättring inom grupperna men 

ej i jämförelse med kontrollgrupp (Tumilty et al., 2007; Knobloch et al., 2008c & De Vos et al., 

2006). En studie visade ingen skillnad inom eller i jämförelse mellan grupperna (McAleenan et 

al., 2010). 

 

I studien av Roos et al., (2003) visade gruppen som utförde excentrisk träning och excentrisk 

träning i kombination med ortos signifikant förbättring av självskattad funktion i jämförelse med 

gruppen som endast använde ortos. Rompe et al., (2009) visade signifikant förbättring av 

självskattad funktion i kombinationsgruppen i jämförelse med kontrollgruppen. Herrington et al., 

(2007) visade signifikant förbättring av självskattad funktion hos gruppen som utförde excentrisk 

träning i kombination med annan behandling jämfört med gruppen som inte utförde excentrisk 

träning.  
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Signifikant förbättring av självskattad funktion kunde ses inom gruppen som utförde smärtsam 

excentrisk träning i kombination med laser samt gruppen som utförde smärtsam excentrisk 

träning med placebolaser, dock kunde ingen skillnad utläsas mellan grupperna efter 12 veckor 

(Tumilty et al., 2007). Signifikant förbättring av självskattad funktion kunde ses inom båda 

grupperna efter 12 veckor i studien av Knobloch et al., (2008c), dock ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna. De Vos et al., (2006) kunde inte se någon signifikant skillnad mellan eller 

inom grupperna av självskattad funktion. Petersen et al., (2007) visade en signifikant förbättring 

av självskattad funktion efter ett år hos gruppen med AirHeel brace i kombination med 

excentrisk träning jämfört med gruppen som använde AirHeel brace under dagen och gruppen 

som endast utförde excentrisk träning. SF36 visade ingen signifikant skillnad mellan eller inom 

grupperna.  Ingen signifikant skillnad kunde utläsas av självskattad funktion mellan gruppen som 

utförde smärtsam excentrisk träning i kombination med nattlig ortos och gruppen som endast 

utförde smärtsam excentrisk träning (McAleenan et al., 2010).  

 

Funktionella och fysiska test 

Fem studier utvärderade funktion och fysik (Stergioulas et al., 2008; Chapman-Jones et al., 2007 

& Mayer et al., 2007; Tumilty et al., 2007 & McAleenan et al., 2010). Tre studier visade en 

signifikant förbättring i jämförelse med kontrollgrupp (Stergioulas et al., 2008; Chapman-Jones 

et al., 2007 & Mayer et al., 2007). En studie såg en förbättring inom alla grupper (Tumilty et al., 

2007). En studie visade ingen signifikant förbättring inom eller i jämförelse med kontrollgrupp 

(McAleenan et al., 2010). 

 

En studie visade signifikant förbättring av rörelseförmågan i gruppen som tränade excentrisk 

träning i kombination med laser jämfört med gruppen som tränade excentrisk träning och fick 

placebolaser (Stergioulas et al., 2008). Chapman-Jones et al.,(2007) visade signifikant reducerad 

stelhet vid uppföljning efter ett år hos gruppen som fick elterapi under två veckor och sedan 

stretching i jämförelse med gruppen som stretchade samt fick annan konventionell 

sjukgymnastisk behandling. Signifikant ökad excentrisk styrka kunde utläsas inom gruppen som 

utförde smärtsam excentrisk träning i kombination med laser efter fyra och 12 veckor, samt inom 

gruppen som utförde smärtsam excentrisk träning med placebolaser dock endast efter fyra veckor 

(Tumilty et al., 2007). Vid behandling med fotortos under löpning samt sjukgymnastisk 
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behandling i kombination med smärtsam excentrisk träning kunde en ökning av excentrisk styrka 

utläsas i jämförelse med ingen behandling alls (Mayer et al., 2007). Ingen signifikant förbättring 

inom eller i jämförelse mellan gruppen som endast tränade excentrisk träning jämfört med 

gruppen som tränade excentrisk träning i kombination med nattlig ortos (McAleenan et al., 

2010). 
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Tabell 5. Multimodala behandlingsmetoder.  

Författare, Design Deltagare Intervention Utvärderingsvariabler Resultat PEDro 

Tumilty, et al. 2007, 
RCT-Studie 

IG: 10  
Medelålder: 41  
Kvinnor: 7  
Män: 3  
 
KG: 10  
Medelålder: 43  
Kvinnor: 4  
Män: 6  
 
Skadeduration: Minst 3 mån 
 
Lokalisation: 
Mellanportionen 

Interventionstid: 12 v.  
 
IG: Tung excentrisk träning 7 dagar/vecka, 3 x15 reps med 
semiflekt respektive ext knä. Patienten instruerades även att öka 
på vikten med hjälp av en ryggsäck om övningarna kunde utföras 
utan smärta. Laserterapi 3 ggr/vecka i 30 sek i 4 v.  
 
KG: Excentrisk träning som IG, dock fick de placebo-laser. 

VISA-A 
Smärtskattning VAS 
Biodex Dynamometer 
 
Utvärdering: Innan och 
efter 4 & 12 v. 

IG & KG: S 
förbättring inom 
grupperna sett till alla 
utvärderingsvariabler 
efter 4 och 12v 
(p<0,05) förutom 
excentrisk styrka 
inom KG efter 4v 
(p=0,11).  
NS skillnad mellan 
grupperna vid alla 
utvärderingstillfällen 
(p>0,05). 
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Rompe, et al. 2009,  
RCT-Studie 

IG1: 34  
Medelålder: 46   
 
KG: 34  
Medelålder: 53  
 
Skadeduration (MV): Minst 6 mån (IG 16 
& KG 13 mån) 
 
Lokalisation: 
Mellanportionen 

Interventionstid: 12 v.  
 
IG: Excentrisk träning, 3 x15, 2 gg/dag med 3 sessioner av 
stötvågsbehandling efter 4 v.  
 
KG: Excentrisk träning, 3 x 15, 2 gg/dag. 

VISA-A  
Smärtskattning VAS 
Självskattad funktion 
 
Utvärdering: Innan och 
efter 6 & 16 v. 

IG & KG efter 16 v: 
IG S smärtlindring 
jämfört med KG 
(p=0,0016). VISA-A 
S bättre resultat för 
IG jämfört med KG 
(p=0,016) 
Självskattad funktion 
S förbättring hos IG 
jämfört med KG 
(p=0,001). 
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34 
 

Författare, Design Deltagare Intervention Utvärderingsvariabler Resultat PEDro 

Stergioulas, et al. 2008, 
RCT-Studie 

IG: 20  
Medelålder: 30  
Kvinnor: 8  
Män: 12  
 
KG: 20  
Medelålder: 29  
Kvinnor: 7  
Män: 13  
 
Skadeduration (MV): Minst 6 mån (IG 
10.4 & KG 9.4 mån) 
 
Lokalisation: 
Mellanportionen 

Interventionstid: 8 v. 
 
IG: Smärtsam excentriska träning, med 
semiflekt och ext knä,12 x 12 reps med 1 min 
vila mellan varje set, 4 ggr/v. Patienten 
instruerades även att öka på vikten med hjälp 
av en ryggsäck om övningarna kunde utföras 
utan smärta Laserbehandlingen 2 ggr/vecka i 
4 v, sedan 1 beh/v de resterande 4 v.  
 
KG: Excentrisk träning som IG + 
placebolaser. 

Smärtskattning VAS 
ROM Goniometer 
 
Utvärdering: Innan och 
efter 4, 8 & 12 v. 

IG & KG: S reducerad smärta, 
minskad stelhet och ökad ROM hos 
IG jämfört med KG vid alla 
utvärderingstillfällen (p<0,05). 

 
7 

Roos, et al. 2003,  
RCT-Studie 

IG:15  
 
KG1:16  
 
KG2:13  
 
Antal kvinnor i alla grupper: 65% 
 
Medelålder för alla grupper: 46  
 
Skadeduration: Minst 4 v, 5.5 
 
Lokalisation: 
Mellanportionen 

Interventionstid: 12 v. 
 
IG: Excentrisk träning, dag 1-2: 1 x 15 rep, 
dag 2-4: 2 x 15 rep, dag 4-7: 3 x 15 rep. Samt 
nattlig ortos som höll foten i 0°.  
 
KG1: Endast den excentriska träningen.   
 
KG2: Endast nattlig ortos. 

FAOS 
Skattning av den egna 
fysiska aktivitetsnivån  
 
Utvärdering: Innan och 
efter 6, 12, 26 & 1 år. 

IG, KG1 & KG2: NS skillnad efter 
ett 6v mellan grupperna. 
S skillnad i upplevd smärta mellan 
KG1 och KG2 efter 12v (p=0,04). 
Fler i IG återvände till idrott jämfört 
med KG2 efter 12v. 
 
IG: NS upplevd smärtlindring efter 
6v (p=0,14), 12v S (p=0,008) och 
26v S (p=0,08). 
 
KG1: S smärtlindring efter 6v 
(p=0,007) och efter 1 år (p=0,001).  
 
KG2:S reducerad smärta efter 6v 
(p=0,005), NS efter 12v (p=0,14) 
och 26v (p=0,14). 
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Författare, Design Deltagare Intervention Utvärderingsvariabler Resultat PEDro 

Knobloch, et al. 2008c, 
RCT-Studie 

IG: 43  
Medelålder: 47  
Kvinnor: 14  
Män: 29.  
 
KG: 54  
Medeålder: 48  
Kvinnor: 20  
Män: 34  
 
Skadeduration: Minst 3 
månader 
 
Lokalisation: 
Mellanportionen 

Interventionstid: 12 v.  
 
IG: Excentrisk träning med smärta 
2 ggr/dag, 3 x 15 reps, AirHeel-
brace under dag och träning.  
 
KG: Excentrisk träning utan 
AirHeel-brace. 

FAOS 
Smärtskattning VAS 
 
Utvärdering: Innan och efter 12 v. 

IG & KG: Båda grupperna hade S reducerad 
smärta efter 12 v. (p<0,0001).  
FAOS förbättrades S i båda grupperna (p<0,05). 
NS skillnad mellan grupperna efter 12 v.  
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De Vos, et al. 2006, 
RCT-Studie 

IG: 34  
Medelålder: 45  
Kvinnor: 12  
Män: 20  
 
KG: 36  
Medelålder: 44  
Kvinnor: 14  
Män: 17  
 
Skadeduration (MV): Minst 2 
mån (IG 27.7 & KG 33.7 mån) 
 
Lokalisation: 
Mellanportionen 

Interventionstid: 12 v. 
 
IG: Excentrisk träning med smärta 
3 x 15, 2gg/dag med flekt och ext 
knä, vid minskad smärta ökning 
mha en ryggsäck med vikt i. 
Nattskena som höll foten i 0° 
dorsalflexion.  
 
KG: Excentrisk träning som IG. 

VISA-A  
 
Utvärdering: Innan och efter 12 v. 

IG & KG: NS skillnad VISA-A mellan grupperna 
efter 12 v. 
S förbättring av VISA-A i båda grupperna IG: 
50.1-68.8 (p<0,001), KG: 49.4 - 67 (p<0,001)  
 

 
7 
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Författare, Design Deltagare Intervention Utvärderingsvariabler Resultat PEDro 

Mayer, et al. 2007, 
RCT-Studie 

IG1: 11  
Medelålder: 41  
 
IG2: 10  
Medelålder: 35  
 
KG: 10  
Medelålder: 38  
 
Män totalt: 31  
 
Skadeduration: Minst 6 mån 
 
Lokalisation: 
Mellanportionen 

Interventionstid: 4 v. 
 
IG1: Löpning minst 32 km/vecka med en 
individ anpassad fotortos som höll upp 
fotvalvet och stabiliserade hälen.  
 
IG2: Löpning. Sjukgymnastisk beh: 10 
behandlingar, 30 min, 2 eller 3 ggr/vecka 
under en 4 veckors period. Tvära friktioner, 
ultraljud, is och proprioceptionsträning: 3 x 15 
reps av balans + stabiliserande övningar på en 
balansplatta samt excentrisk träning 3 x 15 
reps.  
 
KG: Endast löpning.  

PDI  
PES  
Mätning av styrka: 50° 
plantarflexion, i excentriska 
och koncentriska fasen  
 
Utvärdering: Innan och efter 
4 v.  

Smärta: S reducering i IG1 & IG2 (p<0,05).89% 
av IG1, 50% av IG2, medan 0% av KG skattade 
>50% reducerad smärta. 
 
Styrka: IG1 & IG2 visade en ökning av den 
excentriska styrkan >10% , NS jämfört med KG.  

 
7 

Petersen et al., 2007, 
RCT-Studie 

IG: 28  
Medelålder: 43  
KG1: 35  
Medelålder: 43  
 
KG2: 37  
Medelålder: 42  
Kvinnor totalt: 40  
Män totalt: 60  
 
Skadeuration (MV): Minst 3 
mån(7.4 mån) 
 
Lokalisation:Mellanportionen 

Interventionstid: 12 v.  
 
IG: Excentriska träningen med smärta 3 
ggr/dag, 3 x 15 med flex och ext knä. Vid 
minskad smärta använda ryggsäck med vikter 
i. AirHeel brace användes under dagtid. 
Uppföljning efter 6 v, 12 v och 1 år.  
 
KG1: Blev instruerade att använda sig av 
AirHeel Brace under dagtid.  
 
KG2: Samma excentriska träning som IG.  

Smärtskattning VAS 
AOFAS 
SF 36 
Ultraljud 
 
Utvärdering: Innan och efter 
6, 12 & 54 v.  

IG, KG1 & KG2: 
AOFAS NS skillnad inom grupperna efter 54 v.  
 
S skillnad inom grupperna efter 1 år, 10% hos 
KG1 och KG2,12% hos IG (p<0,0001). 
 
Ingen skillnad på senans dm mellan grupperna.  
 
Efter 1 år S reducering av smärta inom 
grupperna: 27%hos KG1, 30% hos KG2 och 
53% hos IG (p<0,0001).  
 
NS skillnad på SF 36 hos de 3 grupperna.  
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37 
 

Författare, Design Deltagare Intervention Utvärderingsvariabler Resultat PEDro 

McAleenan et al., 2010, 
RCT-Studie 

IG: 5  
Medelålder: 40  
Kvinnor: 3  
Män: 3 
 
KG: 6  
Medelålder: 42. Kvinnor: 2  
Män: 3.  
 
Skadeduration (MV): Minst 6 
v (IG 18.5 & KG 11.2 v) 

Interventionstid:12 v. 
 
IG: Smärtsam excentrisk träning 3 x 15, 1 
gg/dag, samt en nattskena som höll foten i 0° 
plantar flex.  
 
KG: Endast excentrisk träning.  

VISA-A 
Heel raise test  
 
Utvärdering: Innan och efter 12 v. 

IG & KG: NS skillnad mellan 
eller inom grupperna. 
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Chapman-Jones, et al. 2007, 
RCT-Studie 

IG: 24  
Medelålder: 39  
 
KG: 24  
Medelålder: 36.  
 
Skadeduration: Minst 3 mån 
 
Lokalistation:  
Mellanportionen 

IG: 2v elterapi med elektroder på varsin sida 
om akillessenan, 1 gg/dag, 30 min/dag. Efter 
det ett stretchingprogram för Gastrocnemius 
och Soleus.  
 
KG: Stretchingprogram som IG + annan 
konventionell sjukgymnastsik beh.  

Smärtskattning VAS 
Stelhet  
 
Utvärdering: Innan och efter 1 år. 

IG & KG: Smärta och stelhet 
visade S förbättring hos IG 
jämfört med KG (p<0,001). 
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Herrington, et al. 2007, 
CCT-Studie 

IG: 13  
Medelålder: 37  
 
KG: 12  
Medelålder: 37.  
 
Skadeduration (MV): Minst 3 
mån,( IG 21.33+/-17.73 & KG 
27.6+/-12.94 mån) 
 
Lokalisation: 
Mellanportionen 

Interventionstid: 12 v. 
 
IG: DFM (tvära friktioner) över den mest 
smärtsamma punkten i senan, 15 min, US 
(ultraljud) med 1 MHz frekvens i 5 min. 6 olika 
beh.tillfällen med 1 v. mellanrum, stretching, 
excentriskt träning de första 6 v. av 
behandlingen. Formulär hemskickat hur de 
skulle utföra övningarna 2 ggr/dag, 7 dagar/v, 
15 x 3 reps med smärta, vid minskad smärta 
öka belastning mha ryggsäck med vikter.  
 
KG: Samma beh. som IG förutom excentrisk 
träning. 

VISA-A  
 
Utvärdering: Innan och efter 4, 8 & 
12 v. 

IG & KG: IG visade S högre 
poäng än KG efter 12 v 
(p=0,014).  
9 stycken i IG hade 100 
poäng på den 100-gradiga 
VISA-A skalan efter 12 
veckor. IG hade en ökning på 
51.5% totalt sett till hela 
gruppen medan KG endast 
visade en ökning på 31.9%. 

 
3 

IG: Interventionsgrupp, KG: Kontrollgrupp, S: Signifikant, NS: Icke signifikant, MV: Medianvärde, Mån: Månad, V: Vecka, Min: Minuter, Sek: Sekunder, Ggr. Gånger, Beh: Behandling, Reps: Repetitioner, 

Mha: Med hjälp av, Ext: Extension, Flex: Flexion, Op: Operation, VAS: Visuell Analog Skala, ROM: Range Of Motion
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4.4 Behandlingsmetodernas samlade evidens 

De granskade artiklarna varierade mellan 3 och 10 poäng på PEDro scale samt mellan 

Lågt och högt enligt SBUs kvalitetsbetyg. Behandlingsmetoderna är sammanställda utifrån 

behandlingsmetod, behandlingseffekt och samlad evidensstyrka. Därefter ordnades 

behandlingsmetoderna utefter starkt till otillräckligt vetenskapligt underlag vilket redovisas i 

tabell 6 nedan. 

 

Tabell 6. Evidensvärdering 

Intervention Behandlingseffekt Författare och år PEDro Samlad evidensstyrka 

 
Excentrisk träning 
 

 
Stark vetenskaplig evidens för 
positiva effekter i form av minskad 
smärta, ökad självskattad funktion 
och ökad muskelstyrka 

 
Grävare-Silbernagel, et al. 2001 
 
Rompe, et al. 2007 
 
Grävare-Silbernagel, et al. 2007 
 
Alfredson, et al. 1998 
 
Alfredson, et al. 1999 
 
Knobloch, et al. 2007b 
 
Chester, et al. 2007 
 
Nørregaard, et al., 2007 
 
Herrington, et al. 2007 
 

 
10 

 
8 
 

8 
 

6 
 

5 
 

5 
 

5 
 

3 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 

Starkt 
vetenskapligt 

underlag 

 
Stötvågsbehandling 
 

 
Stark vetenskaplig evidens för 
positiva effekter i form av minskad 
smärta och ökad självskattad 
funktion 
 

 
Rasmussen, et al. 2008 
 
Rompe, et al. 2007 
 
Rompe, et al. 2008 
 
Costa, et al. 2005 
 
Furia, 2008 
 

 
9 
 

8 
 

8 
 

6 
 

5 

 
 

 
 

Starkt 
vetenskapligt 

underlag 

 
Excentrisk träning i 
kombination med 
AirHeel brace 
 
 
 

 
Begränsat vetenskapligt underlag 
för att kombinationsbehandling med 
excentrisk träning och AirHeel 
brace ger mer effektiv 
smärtreduktion jämfört med enbart 
excentrisk träning 
 

 
Knobloch, et al. 2008c 
 
Petersen, et al. 2007 

 
7 
 

5 

 
 

 
Begränsat 

vetenskapligt 
underlag 
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Intervention Behandlingseffekt Författare och år PEDro  Samlad evidensstyrka                  

 
Elterapi  

 
Begränsad vetenskapligt 
underlag för minskad smärta 
vid elterapi 
 

 
Chapman-Jones, et al. 2007 
 
Aliyev, et al. 2010 

 
4 
 

4 

 
Begränsat 

vetenskapligt 
underlag 

 
Excentrisk träning i 
kombination med 
laser  

 
Motsägande vetenskapligt 
underlag för att 
kombinationsbehandling med 
excentrisk träning och laser 
ger mer effektiv 
smärtreduktion jämfört med 
enbart excentrisk träning 
 

 
Tumilty, et al. 2007 
 
Stergioulas, et al. 2008 

 
10 

 
7 

 
 
 

Motsägande 
vetenskapligt 

underlag 

 
Excentrisk träning i 
kombination med 
nattlig fotortos 

 
Motsägande vetenskapligt 
underlag för att 
kombinationsbehandling med 
excentrisk träning och nattlig 
fotortos ger ökad självskattad 
funktion 
 

 
Roos, et al. 2003 
 
De Vos, et al. 2006 
 
McAleenan, et al. 2010 

 
7 
 

7 
 

4 

 
 

Motsägande  
vetenskapligt  

underlag 

 
Excentrisk träning i 
kombination med 
stötvåg 

 
Otillräckligt vetenskapligt 
underlag för att 
kombinationsbehandling med 
excentrisk träning och stötvåg 
ger mer effektiv smärt 
reduktion och ökad 
självskattad funktion jämfört 
med behandling var för sig 
 

 
Rompe, et al. 2009 

 
8 

 
 
 

Otillräckligt 
vetenskapligt 

underlag 

 
Individanpassad 
fotortos under löpning 

 
Otillräckligt vetenskapligt 
underlag för reducerad 
smärta vid användning av 
fotortos under löpning jämfört 
med fortsatt löpning utan 
behandling 
 

 
Mayer, et al. 2007 
 

 
7 

 
 

Otillräckligt 
vetenskapligt 

underlag 

 
Muskelstretching 

 
Otillräckligt vetenskapligt 
underlag för positiva effekter i 
form av minskad smärta  
 

 
Chapman-Jones, et al. 2007 
 
Nørregaard, et al., 2007 

 

 
4 
 

3 

 
Otillräckligt 

vetenskapligt 
underlag 
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Litteratursökningen som genomfördes var bred och täckte stora områden av behandlingsmetoder 

vid akillestendinopati. Ett stort urval kunde göras då CINAHL och PubMed har en generell 

inriktning på medicin, Web Of Science inriktar sig på forskning, teknologi, samhällsvetenskap 

och humaniora, PEDro är en referensdatabas som inriktar sig på sjukgymnastik, AMED inriktar 

sig på fysioterapi och rehabilitering och SCOPUS inriktar sig på teknik-, medicinsk- och 

socialvetenskap. Då många sökord och många databaser användes gjorde att det blev många 

träffar samt dubbletter, vilka sorterades bort under det första urvalet. En mättnad uppnåddes efter 

granskning av artiklarna och endast en artikel inkluderades från referenslista från Web Of 

Science. 

 

Den metodologiska kvalitén var varierande bland studierna och endast 10 studier av de 

inkluderade hade kontrollgrupper som var randomiserade och hade högt bevisvärde. Vidare 

inkluderades endast ett fåtal studier som utvärderade vissa behandlingsmetoder som till exempel 

stretching och elterapi. Det gör det svårt att avgöra evidensen för dessa behandlingsmetoder.  

 

Författarna gjorde ett medvetet val att placera två studier som utvärderade stötvåg och excentrisk 

träning i både träning och apparatbehandling (Rompe et al., 2007 & Rompe et al., 2008). Även 

studien som utvärderade ultraljud och excentrisk träning placerades i båda kategorierna (Chester 

et al., 2007). Författarna ansåg att det var av vikt att redovisa studierna i båda resultaten då syftet 

med studierna var att utvärdera båda behandlingsmetoderna. Vidare blev författarna förvånade 

att kontrollerade studier gjorda på behandlingsmetoder såsom akupunktur och tvära friktioner vid 

akillestendinopati inte uppkom vid sökning. På grund av detta gjordes en kontrollsökning med 

andra sökord: Achillestendinopathy AND Acupuncture, Achilles tendinopathy AND Deep 

friction massage med flera. Inga kontrollerade studier kunde hittas inom dessa områden. 

 

Vid kvalitetsgranskningen användes PEDro scale samt PICO. PICO användes på grund av att 

modellen är utformad efter forskningsresultatens enhetlighet och tillämpningsbarhet. Modellen är 

användbar vid granskning då de olika punkterna används som en guide för att hitta de olika 

punkterna. Vidare är PICO även tillämpningsbar vid studier utöver RCT. PEDro scale är ett 
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index som används för att utvärdera effekter av olika sjukgymnastiska behandlingsmetoder. 

Trots detta är det inte helt applicerbart inom det sjukgymnastiska fältet anser författarna. Det är 

svårt, ibland omöjligt, att blinda försökspersoner och/eller den som ger behandlingen. PEDro 

scale tar inte upp antal deltagare och tar ingen hänsyn till interventionens längd, detta gör att 

tillvägagångssättet blir viktigare än själva interventionen. På grund av detta valde författarna att 

kombinera PEDro och SBU vid framställning av vetenskapligt underlag. PEDro är, trots sina 

brister, ett mer användarvänligt verktyg än SBU. Dock har denna kombinerade metod inte 

validitetsgranskats. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Alla studier som inkluderades utvärderade patienter med kroniska besvär, enligt El-Hawary 

(1997) klassifikation. Vidare utvärderade 18 av de inkluderade studierna effekten av behandling 

vid akillestendinopati i mellanportionen av senan (Furia, 2008; Rompe et al., 2009; Rompe et al., 

2007; Stergioulas et al., 2008; Chester et al., 2007; Petersen et al., 2007; Grävare-Silbernagel et 

al., 2007; Grävare-Silbernagel et al., 2001; Alfredson et al., 1999; Alfredson et al., 1998; 

Nørregaard et al., 2007; Tumilty et al., 2007; Roos et al., 2003; Herrington et al., 2007; 

Knobloch et al., 2008c; De Vos et al., 2006; Mayer et al., 2007 & Chapman-Jones et al., 2005). 

Två studier undersökte effekten av behandling hos både patienter med tendinopati i fästet och 

mellanportionen (Knobloch et al., 2007 & Costa et al., 2005). Endast en studie utvärderade 

effekten av behandling vid akillestendinopati i fästet (Rompe et al., 2008). Tre studier av de som 

inkluderades redovisade inte exakt lokalisation av skadan (Rasmussen et al., 2008; Aliyev et al., 

2010 & McAleenan et al., 2010). Lokalisationen i samtliga studier kan dockifrågasättas då 

terminologin av akillestendinopati har varit förvirrande och inkonsekvent. För framtida 

kontrollerade studier kan det vara av vikt att definiera exakt karaktär och lokalisation av skadan 

enligt den nya terminologin som Van Dijk et al., (2011) presenterade.  
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Excentrisk träning är den behandlingsmetod som utvärderats i flest artiklar. Resultaten i denna 

studie indikerar att det finns evidens för excentrisk träning som egen behandling (Grävare-

Silbernagel et al., 2001; Grävare-Silbernagel et al., 2007; Rompe et al., 2007; Alfredson et al., 

1998; Alfredson et al., 1999; Knobloch et al., 2007b; Chester et al., 2007; Nørregaard et al., 2007 

& Herrington et al., 2007). Effekten av excentrisk träning som komplementbehandling i 

multimodal insats visade dock ett varierat resultat jämfört med enbart excentrisk träning. Fler 

studier behöver genomföras där excentrisk träning i kombination med andra åtgärder utvärderas. 

 

Stötvågsbehandling visade starkt vetenskapligt underlag för positiva effekter som reducerad 

smärta och förbättrad självskattad funktion (Rompe et al., 2007; Rompe et al., 2008; Costa et al., 

2005; Rasmussen et al., 2008 & Furia, 2008). Stötvågsbehandling i kombination med excentrisk 

träning visade på god effekt, dock utvärderades detta endast i en studie vilket innebär att det 

vetenskapliga underlaget inte är tillräckligt (Rompe et al., 2009). Övriga behandlingsmetoder 

såsom elterapi, muskelstretching och fotortos visade på begränsat, motsägande eller otillräckligt 

vetenskapligt underlag (Chapman-Jones et al., 2007; Aliyev et al., 2010; Nørregaard et al., 2007; 

Roos et al., 2003; De Vos et al., 2006; McAleenan et al., 2010 & Mayer et al., 2007). För att 

kunna styrka det vetenskapliga underlaget för dessa behandlingsmetoder behövs fler 

kontrollerade studier. 

 

5.2.1 Behandlingsmetoder 

Den kliniskt mest använda behandlingsmetoden för akillestendinopati idag är excentrisk träning, 

detta på grund av att den har visat på god långvarig prognos samt är ekonomisk (Carcia, Robroy, 

Houck & Wukich, 2010; Gärdin, Movin, Svensson & Shalabi, 2010). Excentrisk träning används 

idag vid behandling av akillestendinopati, oberoende av ålder, situation eller grad av skada (Van-

Usen & Pumberger, 2007). 

 

Positiva effekter vid excentrisk träning har framkommit framför allt sett till reducerad smärta, 

förbättrad självskattad funktion och styrka (Grävare-Silbernagel et al., 2001; Grävare-Silbernagel 

et al., 2007; Alfredson et al., 1998; Alfredson et al., 1999; Rompe et al., 2007; Knobloch et al., 

2007; Herrington et al., 2007 & Nørregaard et al., 2007). Orsaken till smärta som uppstår vid 

excentrisk träning kan vara att vid utförandet förlängs senan vilket ger förändringar av 
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nervstrukturens relation till kärlen (Alfredson, 2005). Rees, Lichtwark, Wolman & Wilson 

(2008) menar att effekten av den excentriska träningen inte kan förklaras endast genom kraft och 

belastning. Det är variationen av kraften som uppstår vid excentrisk träning som kan ge en 

stimulans för omformning av senan (Rees et al., 2008). Hos patienter med akillestendinopati 

finns en ökning av substans P (Schubert et al., 2011). Eftersom att substans P produceras vid 

smärta tror forskare idag att även detta kan vara en orsak till den positiva effekten av smärtsam 

excentrisk träning, då substans P även har en läkande effekt samt en viktig roll vid re 

modelleringav senan (Schubert et al., 2005; Ackermann, Ahmed & Kreicbergs, 2002). 

 

Vid excentrisk träning är kontinuitet i träningen väldigt viktig för utkomsten av behandlingen. 

Detta har utvärderats i en studie av Knobloch et al., (2008d). Där undersöktes skillnaden i 

resultatet av excentrisk träning mellan två olika patientgrupper, en som utförde mer än 79 

procent av den excentriska träningen med en grupp som inte följde träningsregimen(mindre än 

79 procent). Studien visade i resultatet att den grupp som tränade kontinuerligt 

signifikantreducerade smärtnivå i jämförelse med gruppen som inte följde träningsregimen. 

 

Nørregaard et al., (2007) kunde inte utläsa någon skillnad mellan gruppen som fick stretching i 

jämförelse med gruppen som tränade excentrisk träning. Den excentriska träningen 

progredierades dock inte, vilket Alfredson et al., (1998) rekommenderar, träningen var inte 

övervakad och heller inte utvärderad regelbundet, vilket gör att risken för att patienterna inte 

följer träningsregimen ökar. Eftersom den excentriska gruppen utförde träning med smärta utan 

progression är det svårt att tänka sig att den utfördes med smärta under hela interventionstiden. 

Studien saknade även kontinuerlig övervakning av interventionsgrupperna, jämfört med 

Alfredson et al., (1998) som hade god effekt av den excentriska träningen. Författarna 

ifrågasätter även utvärderingsvariabeln; modifierat KOOS, som Nørregaard et al., (2007) 

använde sig av. Studien beskriver att det ej fanns ett bättre utvärderingsverktyg för 

akillestendinopati att tillgå. Dock fanns VISA-A under denna period (Robinson et al., 2001). 

Författarna anser att VISA-A hade varit ett bättre alternativ då det är ett beprövat och användbart 

verktyg. 
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Grävare-Silbernagel et al., (2007) påvisade att excentrisk träning i kombination med idrott inte 

har en negativ effekt på behandlingen, om smärtan utvärderas regelbundet. En uppföljning av 

studien gjordes av Grävare-Silbernagel et al., (2011) och där kunde utläsas att majoriteten av 

patienterna i studien från 2007 hade återfått full funktion. Författarna anser att vid användning av 

en smärtutvärderingsmodell bör verktyget vara beprövat, och om funktion samt symptom 

utvärderas bör testmetoderna vara valida och reliabla. Även Thomeé et al., (2011) betonar vikten 

av att utvärdera smärtnivån regelbundet för att uppnå god effekt av excentrisk träning. 

 

En annan metod som visade på stark evidens var stötvågsbehandling. Där kunde det utläsas 

positiva effekter såsom signifikant reducerad smärta samt signifikant ökad självskattad funktion, 

både i jämförelse med kontrollgrupp och excentrisk träning (Rasmussen et al., 2008; Rompe et 

al., 2007; Rompe et al., 2008; Costa et al., 2005 & Furia, 2008). I studien av Rompe et al., (2008) 

visade gruppen som endast behandlades med stötvåg att de hade signifikant bättre resultat sett till 

reduktion av smärta och tillfredsställelse av behandlingen, i jämförelse med gruppen som endast 

tränade excentrisk träning. Detta kan dock bero på att träningsgruppen inte träffade en terapeut 

lika ofta som stötvågsgruppen. Vidare gjordes utvärdering endast två gånger; en gång efter fyra 

månader samt en andra gång efter ett år, då endast genom telefonkontakt. Patienterna var även 

tillåtna att byta grupp efter fyra månader om de var missnöjda med behandlingen. Detta gör att 

utvärderingen efter ett år blir otillförlitlig.  

 

Studien av Furia, (2008) kunde utläsa en signifikant reducering av smärta i gruppen som 

behandlades med stötvågsbehandling jämfört med gruppen som tränade traditionell träning. I två 

andra studier såg man dock ingen signifikant smärtreducering hos gruppen som fick 

stötvågsbehandling i jämförelse med gruppen som fick placebo (Costa et al., 2005 & Rasmussen 

et al., 2008). Furia, (2008) är dock den enda av dessa tre studier som hade tendinopati i 

mellanportionen som inklusionskriterie. Costa et al., (2005) inkluderade tendinopati i fästet samt 

mellanportionen. Detta kan ifrågasättas, patienterna med tendinopati i fästet kan ha påverkat 

resultatet negativ, eller tvärtom. Vidare beskriver inte Rasmussen et al., (2008) inklusions- eller 

exklusionskriterier för lokalisation. Författarna anser att detta är av vikt då forskning har visat 

motsägande effekt av stötvågsbehandling beroende på lokalisation (Vulpiani et al., 2009 & 

Rompe et al., 2009) Vulpiani påvisade i en studie från 2009 signifikant bättre effekt, sett till 
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smärta och självskattad funktion, vid stötvågsbehandling av akillestendinopati i mellanportionen 

jämfört med senfästet. Dock hade studien ingen kontrollgrupp att jämföra med då det ansågs 

oetisk eftersom försökspersonerna fick betala för behandlingen. 

 

De positiva effekterna som framkommit av stötvågsbehandling är framför allt reducering av 

smärta. Orsaken till detta anser forskarna kan bero på att stötvågsbehandling stimulerar 

smärtreceptorer samt hjälper till vid läkning av vävnaden (Rompe, 2006). Med detta i åtanke 

anser författarna att fler kontrollerade studier bör utvärdera denna behandlingsmetod. 

Stötvågsbehandling kan vara en bra metod att tillämpa för många patientgrupper då 

behandlingen inte tar lång tid. Behandlingsmetoden kan även vara ett potentiellt verktyg att 

tillämpa för kvinnor som inte visats ha lika bra effekt av excentrisk träning i jämförelse med män 

(Knobloch et al., 2010).Det finns få studier som visar hög kvalitet och evidens för stretching som 

behandlingsmetod inom akillestendinopati. 

 

I studien av Nørregaard et al., (2007) visade stretchinggruppen en signifikant reducering av 

smärta inom gruppen, dock är interventionen dåligt beskriven och det framgår inte hur många 

gånger stretchingen totalt skulle utföras. Den andra studien som utförde stretching visade 

signifikant minskad smärta och stelhet hos gruppen som utförde stretching i kombination med 

elterapi, dock utförde även kontrollgruppen stretching och därför kan inte de positiva effekterna 

kopplas endast till stretching (Chapman-Jones et al., 2007).Trots avsaknad av evidens används 

och rekommenderas stretching rutinmässigt till patienter med akillestendinopati. Detta är, enligt 

författarna, förvånansvärt då sjukgymnaster ska jobba utifrån en vetenskaplig grund enligt 

socialstyrelsen (Wigzell & Rehnqvist, 1999). Detta kan dock förklaras med att sjukgymnaster 

även jobbar efter beprövad erfarenhet. Fler kontrollerade studier behövs inom stretching som 

ensam och kompletterande behandlingsmetod vid akillestendinopati. 

 

TENS (transkutan elektrisk nervstimulering) ger genom ström, 10-30 microamper/cm2, 

stimulering av nociceptiva C-fibrer som i sin tur frisätter den sensoriska neuropeptiden substans 

P (Burssens et al., 2003). Aliyev et al., (2010) och Chapman-Jones et al., (2007) undersökte 

elterapi (Novel microcurrent therapy). Denna typ av elterapi liknar TENS, två plattor ger ström 

in i huden, dock med mindre intensitet. Grupperna som fick elterapi visade signifikant reducerad 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Burssens%20P%22%5BAuthor%5D
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smärtlindring jämfört med kontrollgrupp. Brister med båda studierna är att de ej är 

randomiserade och överlag har en dålig struktur.  

 

TENS har visats påverka läkningen av hälsenesuturer (Burssens et al., 2003). TENS borde då, 

enligt författarna, kunna ge en påskyndad läkning även för patienter med akillestendinopati 

eftersom det frisätter substans P. Att kombinera TENS och elterapi med excentrisk träning borde, 

i teorin, ge ett bättre resultat och påskynda läkningseffekten. Framtida kontrollerade studier som 

utvärderar TENS och elterapi i kombination med excentrisk träning hos patienter med 

akillestendinopati behövs för att stödja denna teori. 

 

Trots att ultraljud är en accepterad behandlingsmetod inom sjukgymnastik kunde författarna 

endast hitta en kontrollerad studie som undersökt terapeutisk ultraljud som behandling av 

akillestendinopati (Chester et al.,2007). Studien utvärderade effekten av ultraljud jämfört med 

excentrisk träning och resultat visade ingen signifikant skillnad mellan grupperna. Studien hade 

vissa svagheter i form av att den excentriska träningsgruppen bestod av fler kvinnor, var äldre 

och hade längre duration av symptom. 

 

Ultraljud har undersökts i olika studier i syfte att utvärdera vad som ger den terapeutiska 

effekten. Vid användande av ultraljud har forskare sett att en skyddande reaktion uppstår vilket 

hämmar läkningseffekten i celler, vävnad och organ. Med detta i åtanke bör användandet av 

ultraljud som behandlingsmetod övervägas då det i dagsläget inte finns tillräcklig evidens för de 

positiva biofysiologiska effekterna för patienter med smärta och mjukdelsskada (Baker, 

Robertson & Duck, 2001). Trots att randomiserade kontrollerade studier gjorts på området är 

evidensen av effekten fortfarande för låg för att använda kliniskt vid mjukdelsskador (Van der 

Windt et al., 1999). Det finns ett behov av fler kontrollerade studier som utvärderar ultraljud som 

kombinerad och ensam behandling vid akillestendinopati. 

 

Roos et al., (2003) undersökte effekten av nattlig fotortos och fann en signifikant skillnad mellan 

gruppen som använde en kombination av excentrisk träning och nattlig fotortos jämfört med 

gruppen som endast använde nattlig fotortos. Konklusionen blev att effekten av den nattliga 

ortosen till stor del berodde på en placeboeffekt. Detta eftersom att den gruppen som använde 
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nattlig ortos hade en signifikant smärtlindring efter sex veckor som sedan stadigt försämrades vid 

de andra utvärderingstillfällena. McAleenan et al., (2010) kunde utläsa, till skillnad från Roos et 

al., (2003), att den nattliga ortosen hade en styrkeökande effekt i kombination med den 

excentriska träningen. Den positiva utkomsten av McAleenans studie från 2010 kan dock bero på 

att försökspersonerna i den studien var betydligt färre jämfört med Roos et al., (2003). Studierna 

hade även olika utvärderingsvariabler vilket kan göra jämförelse av resultat missvisande. De Vos 

et al., (2006) visade på liknande resultat som Roos et al., (2003) och kunde inte se någon 

signifikant skillnad mellan grupperna. Excentrisk träning i kombination med nattlig fotortos har 

motsägande vetenskapligt underlag. Fler kontrollerade studier behövs som utvärderar när nattlig 

fotortos kan tänkas vara ett bra alternativ till patienter med akillestendinopati. 

 

Knobloch et al., (2008c) undersökte om AirHeel brace har en effekt på utkomsten av excentrisk 

träning. AirHeel brace består av två luftkuddar, en är lokaliserad under hälen och en över senan.  

Hypotesen Knobloch hade var att AirHeel brace, under träning, skulle öka effekten av träningen 

genom en lokal massageeffekt av senan vilket studien motbevisade. Studien har dock vissa 

svagheter, till exempel utfördes alla övningar i hemmet utan någon bevakning av terapeut. 

Petersen et al., (2007) hypotes var att AirHeel brace mjukar- och löser upp adherenser i senan 

och strukturer runt om. Knobloch et al.,(2008c) hade även en teori om att AirHeel brace kan 

optimera senans mikrocirkulation men att detta inte ger någon klinisk fördel jämfört med endast 

excentrisk träning. Författarnas åsikt och teori stämmer överens med Knobloch et al., (2008c). 

Fler kontrollerade studier behövs för att kunna utvärdera de positiva effekterna av AirHeel brace 

för patienter med akillestendinopati. 

 

En inkluderad studie från 2007 kunde utläsa en signifikant reducerad smärta för patienterna som 

behandlades med en hälupplyftande ortos vid löpning i jämförelse med gruppen som inte fick 

någon behandling alls (Mayer et al., 2007). Tanken bakom hälupplyftande ortos är förhindra 

ofrivillig pronation av foten. När foten är pronerad böjs akillessenan och sätter den mediala delen 

på spänning och detta sägs öka risken för akillestendinopati, framför allt vid löpning (James, 

Bates & Osternig, 1978). Författarna anser att fler studier som undersöker om hälupplyftande 

ortoser ger effekt i såväl preventivt– och behandlingssyfte vid akillestendinopati behövs. 
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Tvära friktioner är en behandlingsmetod som ej är baserad på vetenskaplig evidens. Det finns få 

studier om ämnet och få vetenskapliga belägg om förklaring av effekten av tvära friktioner 

(Ombregt, Bisschop & J ter Veer, 2008). De studier som använde tvära friktioner som en del av 

behandlingen utvärderade inte denna behandlingsmetod specifikt utan använde den i 

kombination med annan behandling (Herrington et al., 2007 & Mayer et al., 2007). Detta gör att 

författarna ej kan utvärdera tvära friktioner som behandlingsmetod vid akillestendinopati.  

 

Kyla och dess effekt på akillessenproblem har visat ha god kortvarig effekt och kan framförallt 

användas vid överbelastningsskador (Thomeé et al., 2011). I en studie från 2008 fastställdes att 

applikation av kyla med samtidigt tryck, vid akillestendinopati, ger en snabb återhämtning av 

både ytligt och djupt kapillärt blodflöde samt snabbare syresättning av senan efter borttagning 

(Knobloch, Grasemann, Spies & Vogt, 2008a). Vid jämförelse av kyla och excentrisk träning för 

akillestendinopati, över längre tid, visade en studie att excentrisk träning ger en bättre reducering 

av smärta men ingen skillnad i kapillärt blodflöde (Knobloch et al., 2007b). Författarna anser 

kyla som behandlingsmetod kan ifrågasättas då det endast påvisat en smärtreducerande effekt på 

ytliga skador (Thomeé et al., 2011). Med det i åtanke kan den egentliga effekten ifrågasättas vid 

behandling av akillestendinopati. Fler kontrollerade studier behövs som fokuserar på de 

patologiska och långvariga effekterna av kyla vid akillestendinopati. 
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6. Konklusion 

Evidensvärderingen visade på starkt vetenskapligt underlag vid stötvågsbehandling och 

excentrisk träning vid kronisk akillestendinopati i mellanportionen av akillessenan. 

Evidensvärdering visade på begränsat-, otillräckligt- och motsägande vetenskapligt underlag för 

resterande behandlingsmetoder. Författarna anser att excentrisk träning kan användas som 

behandling i syfte att reducera smärta, förbättra styrka samt självskattad funktion. Vidare kan 

stötvågsbehandling användas som ensam behandling i syfte att reducera smärta och förbättra 

självskattad funktion. Övriga behandlingsmetoder kräver fler högkvalitativa studier och bör 

anammas med försiktighet i kliniken.   
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Bilaga 1.  PEDro Scale 

PEDro scale 
 
 

1.   eligibility criteria were specified  no D yes D  where: 

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

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

 
3.   allocation was concealed  no D yes D  where: 

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

indicators  no D yes D  where: 

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

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

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

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

of the subjects initially allocated to groups  no D yes D  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 D yes D  where: 

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

key outcome  no D yes D  where: 

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

least one key outcome  no D yes D  where: 
 
 

The  PEDro  scale  is  based  on  the  Delphi  list  developed  by  Verhagen  and  colleagues  at  the  Department  of 

Epidemiology,  University  of  Maastricht  (Verhagen  AP et  al  (1998).  The Delphi  list:  a  criteria   list  for  quality 

assessment of randomised  clinical trials  for conducting systematic reviews developed by Delphi consensus. Journal 

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

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

PEDro  scale.  As more empirical  data comes to hand it may become  possible  to "weight"  scale items so that the 

PEDro score reflects the importance of individual scale items. 
 

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

suspected  randomised  clinical trials (ie RCTs or CCTs) archived on the PEDro database are likely to be internally 

valid (criteria 2-9), and could have sufficient statistical information to make their results interpretable (criteria 10-11). 

An additional criterion (criterion 1) that relates to the external validity (or “generalisability”  or “applicability” of the 

trial) has been retained so that the Delphi list is complete, but this criterion will not be used to calculate the PEDro 

score reported on the PEDro web site. 
 

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

users of the PEDro scale that studies which show significant treatment effects and which score highly on the PEDro 

scale do not necessarily  provide evidence  that the treatment  is clinically useful. Additional  considerations  include 

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

outweigh its negative effects, and the cost-effectiveness of the treatment. The scale should not be used to compare the 

"quality" of trials performed in different areas of therapy, primarily because it is not possible to satisfy all scale items 

in some areas of physiotherapy practice.  



Last amended June 21st, 1999 

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. 

 



Bilaga 2. SBUs gradering av evidensstyrka  

Not från SBU (2006) 

Gradering av slutsatsernas evidensstryka 

Evidensstyrka 1 – Starkt vetenskapligt underlag 
En slutsats med Evidensstyrka 1 stöds av minst två studier med högt bevisvärde i det samlade vetenskapliga underlaget. 
Om det finns studier som talar emot slutsatsen kan dock evidensstyrkan bli lägre. 

Evidensstyrka 2 – Måttligt vetenskapligt underlag 
En slutsats med Evidensstyrka 2 stöds av minst en studie med högt bevisvärde och två studier med medelhögt bevisvärde i 
det samlade vetenskapliga underlaget. Om det finns studier som talar emot slutsatsen kan dock evidensstyrkan bli lägre 

Evidensstyrka 3 – Begränsat vetenskapligt underlag  
En slutsats med Evidensstyrka 3 stöds av minst två studier med medelhögt bevisvärde i det samlade vetenskapliga 
underlaget. Om det finns studier som talar emot slutsatsen kan dock evidensstyrkan bli lägre. 

Otillräckligt vetenskapligt underlag  
När det saknas studier som uppfyller kraven på bevisvärde, anges det vetenskapliga underlaget som otillräckligt för att dra 
slutsatser. 

Motsägande vetenskapligt underlag  
När det finns olika studier som har samma bevisvärde men vilkas resultat går isär, anges det vetenskapliga underlaget som 
motsägande och inga slutsatser kan dras. 



Bilaga 3. Förklaring av förkortningar och utvärderingsvariabler 

 

ROM (Range Of Motion) - Rörelseförmåga, mäts med hjälp av goniometer, aktivt och passivt. Antalet grader en led kan röra 

sig i en specifik rörelseriktning. 

Jumping test - Enbenshopp där tid ovan mark räknades om till höjd i cm. Tre hopp utfördes. Direkt skattning av VAS efter 

hoppen. 

Toe raise test - Tåhävningar, 25 st per minut så länge patienten orkade. Antalet tåhävningar registrerades och patienten 

fick skatta nivå på VAS direkt efter testet 

Smärtskattning VAS (visuell analog skala) - Skala på ett till tio där ett är ingen smärta alls och tio är värsta tänkbara. 

Självupplevd förmåga (Likert scale) - Skala på ett till sex. Ett = helt återställd, två = mycket förbättrad, tre = lite förbättrad, 

fyra = oförändrat, fem = lite sämre, sex = mycket sämre än innan behandling. 

Palpation (Nørregaar et al., 2007) - 4 gradig skala där senan palperades 0, 1, 3, 5, 7 och 10 cm från fästet på calcaneus 

och patienten fick skatta från 0 = ingen smärta till 3 = svår smärta vid varje punkt. 

Pressure pain threshold - En cm2 stor udd pressades mot den mest ömma punkten på akillessenan. Definerades som det 

minsta trycket som framkallade smärta. 

PDI (Pain disability index) - Smärta under vardagliga aktiviteter (familj, vila, sexliv, självständighet och livsnödvändiga 

aktiviteter) baserat på VAS-skalan. 

PES - (Pain Experience Scale) - Affektiv och sensorisk smärta innan och efter aktivitet. 

Biodex dynamometer - Mätinstrument i syfte att mäta den isokinetiska vadmuskelstyrkan.  

Peak torque - Mätvärde av det högsta uppmätta vridmomentet under en repetition. 

Modifierad KOOS (egenkomponerat frågeformulär) - Femgradig skala där symptom, smärta, stelhet och livskvalité 

graderas. För smärta graderas 0 = mild och 4 = extrem. För livskvalité graderas 0 = varje månad och 4 = hela tiden. 

VISA-A - Åtta frågor som mäter smärta, funktion i det dagliga livet och idrottslig aktivitet. Skalan mellan noll till 100, 100 

representerar den perfekta skattningen 

AOFAOS (American Orthopeadic Foot and Ankle Society) - 100 gradig skala där 50 poäng består av funktion, 40 poäng av 

smärta och 10 poäng av alignment där 100 poäng representerar det bästa resultatet.   

Goniomoter - ROM mäts aktivt och passivt. (Antalet grader en led kan röra sig i en specifik rörelseriktning). 

Single-leg heel raise - Mätning av rörelseförmågan vid plantarflexion vid tåhävning på ett ben.  

Single-leg tip toe jump - Mätning av rörelseförmåga vid plantar- och dorsalflexion i hopp på tå, på ett ben. 

FIL (Functional index of lower limb activity) - Funktionella aktiviteter/rörelser för undre extremitet. 

EQol (2 delar: Euro-Qol 5D & Euro-Qol Health Score) - EQ-5D: Baseras på fem vardagliga aktiviteter och EQ-HS: Generell 

hälsa. 

Roles & Maudsley Score - Fyra - gradig skala av smärta och begränsning av aktivitet.   

Smärtskattning NRS - Skala mellan noll till tio. 0 = ingen smärta, 5 = överkomlig smärta, 10 = värsta möjliga smärta. 

4-gradig skala om patientens objektiva uppfattning av behandling - 4 = Väldigt goda resultat, 3 = goda, 2 = 

tillfredsställande, 1 = dåliga. 

FAOS (Foot and Ankle Outcome Score) - Utvärdering av 5 kategorier: Smärta, andra symptom, vardagliga aktiviteter, 

funktion inom idrott och fot och fotleds relaterad livskvalité. En skala från noll till 100 för varje kategori, 100 är bästa möjliga 

utkomst. 

Egen skattning av den fysiska aktivitetsnivån - 7-gradig skala där 0 = inget hushållsarbete och mycket stillasittande och 

6 = tävlingsidrott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Självupplevd förmåga (Likert scale) - Skala från ett till sex. 1 = helt återställd, 2 = mycket förbättrad, 3 = lite förbättrad, 4 

= oförändrat, 5 = lite sämre, 6 = mycket sämre än innan behandling. 

SF 36 - Hälsoenkät som innefattar åtta olika kategorier. De åtta kategorierna är: Vitalitet, fysisk funktion, smärta, generell 

hälsa, fysiska rollen för funktion, emotionella rollen för funktion, sociala rollen för funktion och mental hälsa. Varje kategori 

kan skattas mellan noll och 100, där 100 är det bästa värdet. 

Ultraljud - För att utvärdera tjockleken på senan. 

Heel raise test - Tåhävningar, 1 reps varannan sekund så länge patienten orkade. Antalet tåhävningar registreras.  

Smärta (Chapman-Jones et al., 2002) - Egenupplevd smärta där 0 = Inga symptom, 25 = Smärta under aktivitet som 

släpper vid vila, 50 = Smärta under aktivitet som håller i sig i en lång stund även i vila, 75 = Smärta under vardagliga 

aktiviteter ex bilkörning, 100 = Konstant smärta. Även skala 1 till 10, där 1 = mild smärta och 10 = extrem smärta. Båda 

poängen i testen läggs ihop och bildar ett värde. 

Stelhet (Chapman-Jones et al., 2002) - Graderas utefter: 0 = Ingen stelhet, 5 = Stelhet efter aktivitet, 5 = Morgonstelhet, 5 

= Plantar/dorsalflexion under 5°. Om mer än ett värde uppfylls läggs dessa ihop. 

 


