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Sammanfattning 

Bakgrund: Patellofemoralt smärtsyndrom (PFSS) är ett vanligt förekommande 

muskuloskeletalt besvär bland kvinnor och karaktäriseras av smärta runt eller bakom patella, 

som förvärras vid vissa viktbärande aktiviteter. Då prevalens är hög hos kvinnor är det av 

stor betydelse att de får en välanpassad behandling baserad på den senaste tillgängliga 

evidensen. 

Syfte:  Att genom en litteraturstudie undersöka effekten av styrketräning på utfallsmåtten 

smärta och funktion hos kvinnor med PFSS samt gradera den aktuella evidensen. 

Metod: Litteratursökning utfördes i databasen PubMed. Nio artiklar inkluderades. Artiklarna 

granskades sedan enskilt enligt TESTEX scale och därefter bedömdes evidensgraden enligt 

SBU:s GRADE. 

Resultat: Studien visade en begränsad evidensgrad för att styrketräning av höftmuskulatur 

minskar smärta. Det finns även en begränsad evidensgrad för att kombinerad styrketräning 

av höft- och knämuskulatur minskar smärta och ökar funktion. Styrketräning av 

höftmuskulatur jämfört med styrketräning av endast knämuskulatur har ej effekt på 

funktion, men evidensgraden bedöms som begränsad. Studiekvaliteten av de enskilda 

studierna varierade mellan 7–13 poäng vid granskning med TESTEX scale.  

Konklusion: Evidensen talar för att kombinerad styrketräning av höft- och knämuskulatur 

bör användas i första hand vid behandling av PFSS, men fler studier behövs för att bekräfta 

studieresultatet.  

Nyckelord: Exercise, hip musculature, patellofemoral pain syndrome, quadriceps 

musculature 
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Abstract 

Background: Patellofemoral pain syndrome (PFPS) is a common musculoskeletal condition 

among women and is characterized by pain around or behind the patella, which is 

aggravated by weightbearing activities. Since the prevalence among women is high, it is of 

great importance that they receive a well-adjusted treatment based on the latest available 

evidence. 

Objective: To investigate through a literature study the effect of strength training on the 

outcome measures pain and function among women with PFPS 

Method: The litterature search was conducted in the database PubMed. Nine papers were 

included. The papers were evaluated by each author using the TESTEX scale and then the 

level of evidence was assessed according to SBU’s GRADE.  

Results: There is limited evidence that strength training of the hip musculature reduces pain. 

There is also limited evidence that combined strength training of the hip and knee 

musculature reduces pain and increases function. Compared to strength training of the knee 

musculature, isolated strength training of the hip musculature is no better to increase 

function but the evidence is limited. The study quality of the included papers varied between 

7–13 points after evaluation with TESTEX scale. 

Conclusion: The evidence suggests that combined strength training of the hip and knee 

musculature should be used as the first line of treatment when treating PFPS, but further 

research is warranted. 

Key words: Exercise, hip musculature, patellofemoral pain syndrome, quadriceps 

musculature 
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1. Bakgrund 

1.1 Patellofemoralt smärtsyndrom (PFSS) 

Patellofemoralt smärtsyndrom (PFSS) är ett vanligt förekommande kroniskt muskuloskeletalt 

tillstånd som drabbar en stor andel av populationen från ungdomar till äldre personer (1). 

PFSS anses vara ett ortopediskt enigma då det är en av de mest krävande muskuloskeletala 

besvären att handskas med (2). International Association for the study of pain (IASP) 

definierar smärta som "En obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med 

vävnadsskada eller hotande vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan" (3). 

Huvudkriterierna för att definiera PFSS är smärta runt eller bakom patella som förvärras vid 

minst en viktbärande aktivitet då knäleden är i flexion och en ökad belastning på den 

patellofemorala leden sker. Viktbärande aktiviteter med flexion av knäled kan ses som 

knäböjning, trappgång, löpning eller hopp. Andra kriterier för PFSS som ej anses vara 

essentiella är krepitationer i patellofemorala leden, palpationsömhet kring patella, svullnad 

över knäled, smärta vid långvarigt sittande med flexion av knäled och/eller smärta vid 

uppresningar (4). PFSS påverkar utförandet av dagliga aktiviteter och idrottsutövande hos 

patienter med tillståndet (1), för exempel på dagliga aktiviteter se huvudkriterier ovan. 

Konsekvenser för de drabbade individerna är lidande och begränsad möjlighet till att delta i 

diverse aktiviteter i livet. Etiologin bakom PFSS anses vara multifaktoriell och beskrivs som 

ett komplext samspel mellan olika anatomiska, biomekaniska, psykologiska, sociala och 

beteendemässiga faktorer (5).  

 

1.2 Patellofemoralleden 

Patellofemoralleden omfattas av patellas posteriora sida (facies articularis patellae) som 

ledar mot den distala anteriora delen av femur (facies patellaris femoris). Posteriort på 

patella delas ledytan av en vertikal ås som bildar en medial och lateral facett. Åsen passar in i 

femurs fåra vid flexion och extension av knäleden där patella åker ner respektive upp. Detta 

sesamben fäster via patellarsenan på tuberositas tibiae och dess funktion är bland annat att 

öka quadriceps momentarm samt skyddar quadricepssenan mot friktion över 

femurkondylerna. Patellofemoralleden anses vara en av kroppens mest inkongruenta leder 

på grund av utformningen av ledytorna samt för att patellas ledyta är så mycket mindre än 

den på femur. Denna inkongruens gör att leden är beroende av statiska och dynamiska 
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strukturer för stabilitet. Utöver de translatoriska glidrörelser av patella som går superiort och 

inferiort i och med rörelse av tibiofemoralleden, sker det även rörelser i leden som omfattas 

av lateral/medial rotation, tiltning respektive sidoförskjutning (6).  

1.3 Prevalens och incidens 

Patellofemoralt smärtsyndrom har enligt en systematisk review och meta-analys från 2018 

en årlig prevalens på 23% hos vuxna och 29% hos ungdomar i den generella befolkningen, 

som består av varierande kön, ålder och härkomst från olika delar av världen (7). Enligt en 

studie på militärer är kön en signifikant prediktor för att utveckla PFSS, där kvinnor är 

överrepresenterade och löper dubbelt så stor risk för att utveckla tillståndet jämfört med 

män (8). Bland ungdomar är PFSS vanligt förekommande (9), särskilt hos flickor mellan 12–

17 år där prevalensen har visat sig vara 2.3 gånger högre än hos pojkar mellan 12–17 år (10). 

PFSS tenderar att vidmakthållas hos 50% av de personerna som drabbas av tillståndet och i 

vissa enskilda fall kan besvären pågå i upp till 20 år (1).  

1.4 Riskfaktorer 

Nedsatt muskelstyrka av knäextensorer har enligt en systematisk översiktsartikel visat sig 

vara riskfaktorer för att utveckla PFSS hos militärrekryter. Andra variabler som ökad Q-vinkel 

och Body mass index (BMI) har enligt studien inte visat sig tillhöra riskfaktorer för PFSS. Ökad 

Q-vinkel innebär att knäskålssenans fäste ligger långt ut på underbenet och medför att 

lårmuskeln agerar i en vinkel. Sammantaget anses dock orsakerna till vad som bidrar till 

utvecklingen av PFSS vara otillräcklig och behöver enligt författarna vidare forskning (11). 

Enligt en prospektiv kohort anses det finnas skillnader mellan män och kvinnor vad gäller 

riskfaktorer. Hos män har de sett en ökad risk för PFSS när de efter ett hopp landar med 

minskad flexion i knäled och ökad utåtrotation i höftled. De har även sett att risken för att 

utveckla PFSS ökar hos kvinnor om de efter ett hopp landar med mindre abduktion i höftled 

och en ökad inåtrotation i knäled (12). 

1.5 Rekommenderad konservativ behandling för 2018: 

I juli 2017 samlades en internationell grupp av forskare och kliniker för International 

Patellofemoral Research Retreat (iPFRN), för att göra en sammanställning av det aktuella 

forskningsläget och framställa en konsensus gällande bl.a. behandling av patellofemoralt 

smärtsyndrom. Fokus låg på behandling i form av träning och andra fysiska interventioner, 
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där de baserat på den tillgängliga evidensen har kommit fram till rekommendationer för 

2018 (1).  

Rekommendationerna är som följande: 

● Fysisk träning för att minska smärta på kort, mellan och lång sikt samt förbättra 

funktion på mellan och lång sikt. 

● Kombinerade höft- och knäövningar för att minska smärta och funktion på kort, 

mellan och lång sikt, denna kombination kan med fördel användas istället för endast 

övningar för knäled. 

● Kombinerade interventioner hos vuxna för att minska smärta, där dessa omfattas av 

kombinationen av fysisk träning och ex. manuella mobilisering eller tejpning av 

patella. 

● Fotortoser för att minska smärta kortsiktigt. 

● Patellofemoral, knä och lumbalmobilisering rekommenderas inte som isolerad 

behandling. 

● Elektrisk stimulerings modaliteter rekommenderas inte. 

En systematisk review från 2018 visade på att träning av höftmuskulaturen hade god effekt 

på smärta men inte lika tydliga resultat på funktion på kort- och lång sikt hos kvinnor med 

PFSS (13), däremot visade två systematiska reviews från de senaste åren att denna träning 

har en bra effekt på både smärta och funktion hos kvinnor och män med PFSS (14,15). 

 

1.6 Mätinstrument för smärta och knäfunktion hos patienter med PFSS 

Instrument för att mäta smärta och knäfunktion hos patienter med patellofemoralt 

smärtsyndrom kan vara Visual analogue scale (VAS) och Kujala anterior knee pain scale 

(AKPS) (16). VAS består av en 100 mm horisontell linje med “ingen smärta” i ena änden och 

“värsta tänkbara smärtan” i andra änden. Patienten får sedan göra en markering på skalan 

och skatta sin egen smärta (17). VAS har god reliabilitet och validitet för att upptäcka 

förändring av smärtupplevelsen hos patienter med patellofemoralt smärtsyndrom (16). AKPS 

är en självskattningsskala som undersöker aktuell knäfunktion hos patienter. Skalan består 

av 13 objekt med olika kategorier som är relaterade till olika nivåer av knäfunktion. Svaren 

summeras för att få fram en slutsumma mellan 0 och 100, där 0 står för maximal 

funktionsnedsättning och 100 för ingen funktionsnedsättning. AKPS har enligt studien visat 
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på god validitet vid PFSS (16). Western Ontario and McMaster Universities (WOMAC) 

questionnaire är ett valitt och relevant instrument för PFSS som består av 24 objekt som tar 

upp smärta, stelhet och fysisk funktion (18). Lower extremity functional scale (LEFS) är ett 

reliabelt funktionsmått för personer med PFSS (19). Numerical pain rating scale (NPRS) 

består av en skala från 0–10 där 0 står för ”ingen smärta” och 10 för ”värsta tänkbara 

smärtan”. NPRS har enligt studier visat på god validitet och reliabilitet för att mäta smärta 

(17).  

 

1.7 Styrketräning/muskelstärkande fysisk aktivitet 

Definitionen av styrketräning enligt ACSM (American College of Sports Medicine) är en 

träningstyp vars syfte är att förbättra muskulär styrka och uthållighet (20). 

Styrketräningsövningar som förekommer vid behandling av PFSS är övningar för höft- och 

knämuskulatur, till exempel utfallssteg, sidoliggande höftabduktion, knäböj och sittande 

knäextension (15).  En systematisk review och meta-analys från 2018 fann att styrketräning 

av höft- och knäled kombinerat hos kvinnor med PFSS var mer effektivt för att förbättra 

smärta jämfört med knäledsträning enskilt, men att mer forskning krävs för att visa att 

funktionen även kan förbättras signifikant med denna typ av träning (13). Ytterligare en 

systematisk review och meta-analys från början på 2018 fann att kombinerad höft- och 

knäträning hade större effekt på smärta och funktion än isolerad träning av knämuskulatur 

hos en blandad population (14). En tidigare systematisk review från 2016 talar delvis emot 

dessa resultat och kom fram till att styrketräning av höft- respektive knämuskulatur var lika 

effektivt hos en blandad population för att reducera smärta och öka funktion, men 

resultaten pekade på att kombinerad träning har en lovande effekt (15).  

 

1.8 Problemformulering 

PFSS är ett vanligt förekommande knärelaterat problem bland framförallt kvinnor där 

tidigare träningsbehandling har fokuserat på muskulatur kring knäleden men med tiden så 

har det forskats allt mer på träning av höftmuskulaturen för behandling av PFSS (13). Då 

prevalensen är högre hos tjejer i ungdomsåren och kvinnor löper eventuellt dubbelt så stor 

risk för att utveckla PFSS, är det av stor betydelse att denna grupp får en välanpassad 

behandling baserad på den senaste tillgängliga evidensen (7,10). Till vår kännedom finns det 

ingen litteraturstudie som utvärderat effekten av styrketräning av höftmuskulaturen hos 
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kvinnor i åldrarna 16–40 år med PFSS, där utvalda artiklar publicerats mellan 2009–2019 och 

granskats med TESTEX scale.  

2. Syfte 

Att genom en litteraturstudie undersöka effekten av styrketräning på utfallsmåtten smärta 

och funktion hos kvinnor med PFSS samt gradera den aktuella evidensen. 

2.1 Frågeställningar 

- Vilken effekt har styrketräning av höftledsmuskulatur på smärta och funktion hos kvinnor 

med PFSS i åldrarna 16–40 år? 

- Vilken effekt har kombinerad styrketräning av knä- och höftledsmuskulatur på smärta och 

funktion hos kvinnor med PFSS i åldrarna 16–40 år? 

 

3. Metod 

3.1 Design 

Studien är en beskrivande litteraturstudie, där vetenskapliga studier gällande 

muskelstärkande fysisk aktivitet vid patellofemoralt smärtsyndrom granskades. 

Litteraturstudier har som syfte att sammanställa aktuell evidens inom ett forskningsområde, 

med ståndpunkt i aktuellt syfte och frågeställning är det därför motiverat att välja denna 

forskningsdesign (21). 

 

3.2 Urval 

Sökningen genomfördes i databasen PubMed som är tillgänglig via Uppsala 

universitetsbibliotek. PubMed är en databas som innehåller referenser och abstrakt för 

artiklar inom biomedicin, medicin, biovetenskap, beteendevetenskap och bioteknik (22).  

Inklusionskriterier 

o Kvinnor med PFSS med minimiålder 16 år och maxålder 40 år  

o Intervention: styrketräning av höftmuskulatur enskilt eller kombinerat med träning av 

knämuskulatur. Inga krav ställs på behandlings- och uppföljningstid. 

o Kontroll: Endast styrketräning av knämuskulatur eller ingen intervention. 

o Utfallsmått: smärta och funktionsnivå. 

o Studiedesign: Randomiserade kontrollerade studier  

o Språk: svenska eller engelska 
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o Publikationsdatum för studier: 2009–2019 

Exklusionskriterier 

o Studier som ej är godkända av etikprövningsnämnden 

3.3 Datainsamlingsmetod och genomförande  

Sökorden som användes för att finna relevant litteratur i PubMed var: 

((“Patellofemoral Pain Syndrome”[Mesh] OR “Patellofemoral pain”) AND (Knee OR Hip OR 

Proximal Musc* OR Glute*) AND (Strength* OR Exercise OR Resistance Training[Mesh])). 

Begränsningar gjordes i form av filter för studier publicerade mellan år 2009–2019, 

randomiserade kontrollerade studier samt studier på människor. Litteratursökningen gav 

totalt 67 sökträffar. Efter granskning av titlar och abstrakt återstod 9 artiklar i fulltext. 

Ytterligare två artiklar inkluderades via relaterade artiklar samt en genom citering i en 

systematisk review (13), vilket resulterade i totalt 11 artiklar. Två artiklar exluderades sedan 

då de inte uppfyllde inklusions- och exklusionskriterier och detta resulterade slutligen i 9 

studier som granskades med hjälp av TESTEX scale och redovisas i tabellering, se tabell 2. Se 

figur 1 för flödesschema över datainsamling samt genomförande. 

 

Figur 1. Flödesschema över datainsamlingsmetod och genomförande 
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3.4 Databearbetning 

De utvalda studierna granskades systematiskt enligt TESTEX scale, se bilaga 1. TESTEX är en 

skala för att bedöma kvalité och rapportering av randomiserade kontrollerade 

träningsstudier. Skalan består av två delar med fem kriterier för studiens kvalité och sju 

kriterier för studiens rapportering. Varje uppfyllt kriterium ger en viss poäng och 

maxpoängen är totalt 15 poäng för samtliga kriterier. TESTEX scale har enligt studien visat sig 

ha en god reliabilitet mellan olika bedömare (23). Vid granskning av den första artikeln 

deltog handledaren. Därefter diskuterade författarna resultaten tillsammans för att enas om 

en slutgiltig kvalitetsbedömning av varje enskild artikel. Slutligen gjordes en sammanvägd 

bedömning av det vetenskapliga underlaget enligt SBU GRADE. Styrkan av evidensen 

graderades enligt en fyrgradig skala från starkt (evidensgrad 4), måttligt starkt (evidensgrad 

3), begränsat (evidensgrad 2) eller otillräckligt vetenskapligt underlag (evidensgrad 1). Vid 

arbete med GRADE styrs den preliminära evidensstyrkan enbart av vilken studiedesign som 

de inkluderande studierna består av. Randomiserade kontrollerade studiers preliminära 

evidensstyrka bedöms som stark då risken för systematiska fel är minst inom den 

studiedesignen. Den preliminära evidensstyrkan korrigeras sedan upp eller ned med hjälp av 

ett antal kvalitetsfaktorer som bör uppfyllas, se bilaga 2 (24). 

3.5 Etiska överväganden 

Litteraturen återgavs sanningsenligt och referenserna redovisades tydligt för att undvika 

plagiat. Vidare så var de inkluderade artiklarna i studien godkända av 

etikprövningsnämnden. Artiklarna granskades inledningsvis enskilt av författarna och sedan 

tillsammans för att säkerställa kvalitén av granskningen. 

 

4. Resultat 

Totalt nio studier uppfyllde inklusionskriterierna och inkluderades i litteraturstudien, av 

vilken en av studierna var en sekundär analys av data från en av de inkluderade studierna, se 

tabell 1. Kvalitetsgranskningen enligt TESTEX scale resulterade i en totalpoäng som varierade 

mellan 7–13 poäng, se tabell 2. Fyra studier använde styrketräning av höftmuskulatur som 

intervention (18,19,25,26) och fyra av studierna använde styrketräning av höftmuskulatur 

och knämuskulatur kombinerat (27–30). Träningsdosen varierade från 2–6 gånger per vecka, 
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10–25 repetitioner per övning, 2–5 övningar per muskelgrupp och samtliga 

interventionsgrupper använde 3 set per övning. Interventionstiden i studierna varade mellan 

4–8 veckor.  

Tabell 1. Tabell över inkluderade studier och deras resultat 

Författare 
År 
Land 
Titel 
TESTEX poäng 

Population 
Antal 
Bortfall 

Intervention 
Träningsvolym 

Resultat 

Saad et al. 2018(25) 

Brasilien 

Is hip strengthening the best treatment option 

for females with patellofemoral pain?  

11/15 poäng 

Fritidsidrottande Kvinnor 
23.2±2.53 år (KG) 

22.5±1.08 år (HG) 

21.3±1.16 år (stretch) 

23.2±1.03 år (K) 

n = 40  

HG: n = 10 

KG: n = 10 

K: n = 10 

(Stretch: n = 10) 

 

Bortfall: n = 1 (KG) 

HG: styrketräning höft 

KG: styrketräning knä 

K: ingen intervention 

 

2 ggr/vecka i 8 veckor 

50 min/pass 

4 övningar 

3 x 10 reps  

 

Intensitet: Borg’s RPE 

 

Smärta (VAS) 

Pre HG: 5.05 ± 1.27                                     Post HG: 0.55* ± 0.8 

Pre KG: 6.34 ± 1.85                                      Post KG: 0.56* ± 0.89 

Pre K: 4.03 ± 1.03                                        Post K: 3.69 ± 0.6 

 

HG x K:  3.14* 

KG x K: 3.02* 

HG x KG: -0.12 

 

Funktion (AKPS) 

Pre HG: 77.4 ± 5.46                                    Post HG: 91.8* ± 5.67 

Pre KG: 76.9 ± 8.72                                     Post KG: 90.11* ± 6.11 

Pre K: 80.8 ± 10.67                                     Post K: 81.9 ± 8.41 

 

HG x KG: ej signifikant skillnad mellan grupper 

 

*P < 0.01 (intra)    

Şahin et al. 2016(30) 

Turkiet 

The effect of hip and knee exercises on pain, 

function, and strength in patients with 

patellofemoral pain syndrome 

11/15 poäng 

Stillasittande kvinnor  

34.1 ± 6.2 år 

n = 55 

HKG: n = 28 

KG: n = 27 

Bortfall: 

n = 3 (HKG) 

n = 2 (KG)  

HKG: styrketräning knä & höft 

KG: styrketräning knä 

 

4 ggr/vecka i 6 veckor 

30 min/pass 

 

KG: 4 övningar + 1 stretch 

HKG: 4 knä, 1 stretch + 2 

höftövningar  

 

 

Smärta (VAS, Stairs) 

Pre HKG: 7 (5.5-7)                                           Post HKG: 3* (3-4) 

Pre KG: 6  (5.5-7)                                            Post KG: 5* (3-6) 

 

HKG x KG: 2^ 

 

*P < 0.001 (intra) 

^P < 0.001 (inter) 

 

Funktion (AKPS) 

Pre HKG: 71.4 ± 5.5                                          Post HKG: 85.4* ± 5.8 

Pre KG: 72.4 ± 8.5                                             Post KG: 79.1* ± 7.6 

 

HKG x KG: 6.3^ 

*P < 0.025 (intra) 

^P < 0.001 (inter) 

Ferber et al. 2015(31), 

#Bolgla et al. 2016(26)  

 

Kanada & USA 

 

Strengthening of the hip and core versus knee 

muscles for the treatment of patellofemoral 

pain: a multicenter randomized controlled 

trial. 

 

# Sekundär analys av data: 

PAIN, FUNCTION, AND STRENGTH 

OUTCOMES FOR MALES AND FEMALES WITH 

PATELLOFEMORAL PAIN WHO PARTICIPATE 

IN EITHER A HIP/CORE- OR KNEE-BASED 

REHABILITATION PROGRAM 

 

13/15 poäng 

Kvinnor 

n = 124 

(män n = 61)  

29.0 ± 7.1 år  

 

HG:  

n = 77 kvinnor 

(n = 34 män) 

 

KG: 

n = 56 kvinnor 

(n = 32 män) 

 

Bortfall (män & kvinnor):  

n = 27 (HG) 

n = 27 (KG)  

 

HG: styrketräning höft 

KG: styrketräning knä 

 

6 ggr/vecka i 6 veckor 

 

HG: 

v.1-2: 3 övningar (3x10 reps) 

v.3: 3 övningar (3x10 reps) + 1 

balansövning (3 x 30-45s) 

V.4-6: 3 övningar (3x10-15 reps) + 

1 balansövning (3 x 45-60s)  

 

KG:  

v.1: 3 övningar (3x10 reps) 

v.2: 3 övningar (3x15 reps) + 1 

övning (3x30s) 

v.3: 4 övningar (3x10 reps)  

v.4: 4 övningar (3x10 reps) + 1 

övning (3x30 reps) 

v.5-6: 4 övningar (3x15 reps) + 1 

övning (3x45-60s)  

 

 Smärta (VAS) 

Pre HG: 5.3±1.7                                                    Post HG: 2.4*±2.2 

Pre KG: 5.3±1.6                                                     Post KG: 2.8*±2.3 

 

 

Funktion (AKPS) 

Pre HG: 74.5±10.1                                               Post HG: 87.9*±9.6 

Pre KG: 75.2±9.6                                                  Post KG: 87.0*±11.3 

 

KG x HG = Ej signifikant skillnad mellan grupper.  

 

*P < 0.0001 (intra) 
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Fukuda et al. 2012(27) 

 

Brasilien 

 

Hip posterolateral musculature strengthening 

in sedentary women with 

patellofemoral pain syndrome 

 

12/15 poäng 

Kvinnor stillasittande 

22.0 ± 3.0 år (HKG) 

23.0 ± 3.0 år (KG) 

n = 54 

 

HKG: n = 28 

KG: n = 26 

Bortfall:  

n = 3 (HKG) 

n = 2 (KG) 

HKG: styrketräning knä & höft 

KG: styrketräning & stretching knä 

 

3 ggr/vecka i 4 veckor 

70 % av 1RM  

3 x 10 reps 

 

KG: 5 övningar + 1 stretch 

HKG: 5 knä- och 4 höftövningar + 1 

stretch 

 

Smärta (NPRS) ascendning(1)/descending(2) stairs  

Pre HKG: 6.2 ± 1.1(1)                                                   Post HKG: 1.2* ± 1.1(1)  

                 5.8 ± 1.2(2)                                                     1.6* ± 1.1(2) 

Pre KG: 6.6 ± 1.2(1)                                                                   Post KG: 5.3 ± 1.3(1) 

              6.4 ± 1.4(2)                                                             5.0 ± 1(2)  

 

HKG x KG(1): -3.7*    

HKG x KG(2): -2.8*    

 

Funktion (AKPS) 

Pre HKG: 65.9 ± 8.5                                    Post HKG: 85.7* ± 9.0 

Pre KG: 61.8 ± 9.0                                         Post KG: 64.6 ± 10.2 

 

HKG x KG: 17.0* 

 

*P < 0.05 (intra, inter)    

Khayambashi et al. 2012(18) 

 

Iran 

 

The Effects of Isolated Hip Abductor and 

External Rotator Muscle Strengthening on 

Pain, Health Status, and Hip Strength in 

Females With Patellofemoral Pain: A 

Randomized Controlled Trial. 

 

9/15 poäng 

Kvinnor stillasittande 

28.9 ± 5.8 år (HG) 

30.5 ± 4.8 år (K) 

n = 28 

 
HG: n = 14 

K: n = 14 

 

Bortfall:  

n = 0  

 

HG: styrketräning höft 

K: Omega 3 + kalcium (ej träning)  

 

3 ggr/vecka i 8 veckor 

30 min/pass 

2 övningar 

v.1-2: 3 x 20 reps  

v.3-4: 3 x 25 reps 

v.5-6: 3 x 20 reps 

v. 7-8: 3 x 25 reps 

(vikt ökade var tredje vecka)  

Smärta (VAS) 

Pre HG: 7.9 ± 1.7                                               Post HG: 1.4* ± 1.9 

Pre K: 6.6 ± 2.0                                                  Post K: 6.7 ± 2.4 

HG x K: 5.3* 

 

Funktion (WOMAC) 

Pre HG: 54.0 ± 18.1                                           Post HG: 10.7* ± 16.1 

Pre K: 55.9 ± 15.7                                              Post K: 59.9 ± 12.6 

HG x K: 49.2*  

 

*P < 0.001 (intra, inter)    

Dolak et al. 2011(19) 

 

USA 

 

Hip strengthening prior to functional 

exercises reduces pain sooner than 

quadriceps strengthening in females with 

patellofemoral pain syndrome 

 

 

12/15 poäng 

Kvinnor 

25±5 år (HG) 

26±6 år (KG) 

n = 33 

 

HG: n = 17 

KG: n = 16 

Bortfall: 

n = 4 (HG) 

n = 3 (KG)   

HG: styrketräning höft 

KG: styrketräning knä 

3ggr/vecka i 4 veckor 

 

3 x 30sek rörlighetsövningar (HG + 

KG) 

3x10 reps styrketräning (HG + KG)   

Smärta (VAS) 

Pre HG: 4.6 ± 2.5                                                       Post HG: 2.4* ± 2.0 

Pre KG: 4.2 ± 2.3                                                        Post KG: 4.1 ± 2.5 

 

HG x KG: 1.7^ 

 

Funktion (LEFS) 

Pre HG: 59 ± 12                                                              Post HG: 67* ± 11 
Pre KG: 54 ± 12                                                               Post KG: 59* ± 14 

 

HG x KG: ingen signifikant skillnad mellan grupper. 

 

*P < 0.001 (intra) 

^P < 0,035 (inter) 

Fukuda et al. 2010(28) 

Brasilien 

Short-Term Effects of Hip Abductors and 

Lateral Rotators Strengthening in Females 

With Patellofemoral Pain Syndrome: A 

Randomized Controlled Clinical Trial 

 

12/15 poäng 

Kvinnor stillasittande 
25±7 år 
n = 70 
 
KG: n = 22 
HKG: n = 23 
K: n = 25 
 
Bortfall: 
n = 2 (KG) 
n = 2 (HKG) 

HKG: som KG + höft 

KG: styrketräning knä + 1 stretch 

K: ingen intervention 

 

3 ggr/vecka i 4 veckor 

70 % av 1RM 

3 x 10 reps 

3 x 30s stretch (KG) 

3 x 1 min side-step (HKG) 

 

KG: 5 övningar knä (1 stretch)  

HKG: 5 övningar knä + 4 höft 

Smärta (NPRS) ascendning(1)/descending(2) stairs  

Pre HKG:5.2± 1.6 (1)                                        Post HKG:3.0 ± 1.8* (1)  

                4.9 ± 1.6(2)                                             2.3 ± 1.5*(2) 

Pre KG: 4.9 ± 2.9 (1 )                                              Post KG: 3.4 ± 2.3  (1)  

               4.5 ± 2.8(2)                                                                        3.5 ± 2.5(2)  

Pre K: 4.9 ± 2.5(1)                                                          Post K: 5.0 ± 2.5(1) 

                  4.4 ± 2.4(2)                                                    4.1 ± 2.3(2) 

HKG x KG(1): -0.7   

HKG x K(1): -2.3* 

KG x K(1): -1.6* 

HKG x KG(2): -1.6*  

HKG x K(2): -2.3^ 

KG x K(2): -0.7 

*P < 0.05 (intra, inter)    

^P < 0.01 (inter)    

 

Funktion (AKPS) 

Pre HKG: 63.9 ± 11.7                           Post HKG: 78¨± 16.0 

Pre KG: 70.4 ± 12.5                             Post KG: 80.6” ± 13.9 

Pre K: 63.8 ± 15.5                                Post K: 64.5 ± 11.1 

HKG x KG: ingen signifikant skillnad mellan grupper. 

    

“P < 0.5 (intra)    

¨P < 0.1 (intra)    



UPPSALA UNIVERSITET     C-uppsats     

 

10 

Razeghi et al. 2010(29) 

 

Iran 

 

Could Hip and Knee Muscle Strengthening 

Alter the Pain Intensity in Patellofemoral Pain 

Syndrome? 

 

7/15 poäng 

Kvinnor universitetsstudenter 

22.62±2.67 år 

n = 33 

 

KG: n = 16 

HKG: n = 17  

 

Bortfall: 

n = 1 (HKG) 

HKG: styrketräning höft + knä 

KG: styrketräning knä 

 

4 veckor  

Smärta (VAS) 

Pre HKG: 6.68±1.62                                           Post HKG: 3.37”±1.50 

Pre KG: 6.31±1.25                                             Post KG: 4.81*±1.79  

 

HKG x KG: 1.44^ 

 

“P < 0.001 (intra)    

*P < 0.005 (intra)    

^P = 0.032 (inter)  

 HG = höftgrupp, KG = knägrupp, K = kontrollgrupp, HKG = Höft- och knägrupp, RM = repetition maximum, medelvärde + SD 

(standardavvikelse), (IQR) = interkvartilavstånd, intra = inomgruppsskillnad, inter = mellangruppsskillnad 

 

Tabell 2. Kvalitetsbedömning enligt TESTEX scale 

 Saad et 

al. 

2018(25) 

Sahin et 

al. 

2016(30) 

Ferber et 

al. 

2015(31) 

Fukuda et 

al. 

2012(27) 

Khayambashi 

et al. 2012(18) 

Dolak et al. 

2011(19) 

Fukuda et 

al. 

2010(28) 

Razeghi et 

al. 2010(29) 

Eligibility criteria 

specified 

 

1 poäng 

 

1 poäng 

 

1 poäng 

 

1 poäng 

 

1 poäng 

 

1 poäng 

 

1 poäng 

 

1 poäng 

Randomization 

specified 

1 poäng 1 poäng 1 poäng 1 poäng x 1 poäng 1 poäng 1 poäng 

Allocation 

concealment 

1 poäng 1 poäng 1 poäng 1 poäng x 1 poäng 1 poäng x 

Groups similar at 

baseline 

x 1 poäng 1 poäng 1 poäng 1 poäng 1 poäng 1 poäng x 

Blinding of 

assessors 

1 poäng 1 poäng 1 poäng 1 poäng x x 1 poäng x 

Outcome 

measures 

assessed in 85% 

of patients 

1 poäng 1 poäng 2 poäng 1 poäng 2 poäng 2 poäng 1 poäng 1 poäng 

Intention-to-treat 

analysis 

1 poäng x 1 poäng 1 poäng x 1 poäng 1 poäng x 

Between-group 

statistical 

comparisons 

reported 

2 poäng  2 poäng 2 poäng 2 poäng 2 poäng 2 poäng 2 poäng 2 poäng 

Point measures 

and measures of 

variability for all 

reported outcome 

measures 

1 poäng 1 poäng 1 poäng 1 poäng 1 poäng 1 poäng 1 poäng 1 poäng 

Activity 

monitoring in 

control groups 

x x x x x x x x 

Relative exercise 

intensity 

remained 

constant 

1 poäng 1 poäng 1 poäng 1 poäng 1 poäng 1 poäng 1 poäng 1 poäng 
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Exercise volume 

and energy 

expenditure 

1 poäng  1 poäng 1 poäng 1 poäng 1 poäng 1 poäng 1 poäng x 

Totalt 11 poäng 11 poäng 13 poäng 12 poäng 9 poäng 12 poäng 12 poäng 7 poäng 

4.1 Smärta 

4.1.1 Styrketräning höftmuskulatur 

Fyra randomiserade kontrollerade studier granskade effekten av styrketräning för 

höftmuskulatur på utfallsmåttet smärta. Två studier visade att styrketräning resulterade i en 

signifikant minskning av smärta efter åtta veckor jämfört med en kontrollgrupp utan 

intervention och båda studierna visade att förbättringen var kliniskt relevant (18,25). Bolgla 

et al. såg ingen signifikant skillnad i smärta efter sex veckor mellan styrketräning av höftmuskulatur 

och kontrollgrupp som utförde styrketräning av knämuskulatur, det var dock en signifikant skillnad 

inom grupperna jämfört med baseline som var av klinisk relevans (26). Dolak et al. visade på en 

signifikant minskning av smärta som var av klinisk relevans efter fyra veckor med 

styrketräning av höftmuskulatur jämfört med kontrollgruppen bestående av styrketräning 

för knämuskulatur (19).  

Tre av studierna hade 11/15 poäng eller högre på TESTEX scale, medan studien med lägst 

poäng hade 9/15, se tabell 2. Studien med lägst poäng hade 6 poängs avdrag, varav 3 poängs 

avdrag för bristande studiekvalitet (18). 

Sammanfattning och evidensgradering enligt SBU GRADE 

Sammantaget visar tre av fyra studier att styrketräning av höftmuskulatur minskade smärta 

hos kvinnor med PFSS. Den sammanvägda evidensgraden för styrketräning av 

höftmuskulatur för att minska smärta bedöms som begränsad (evidensgrad 2). GRADE 

sänktes till följd av bristande studiekvalitet (-1), beroende av att en inkluderad studie hade 

avsevärda brister i studiekvalitet. Det gjordes även en sänkning av GRADE på grund av 

bristande samstämmighet (-1), då träningsvolym, interventionstid och kontrollgrupp skiljer 

sig åt mellan studierna samt att endast en studie rapporterar effektstorlek.  

4.1.2 Kombinerad styrketräning 

Fyra RCTs undersökte vilken effekt kombinerad styrketräning av höft- och knämuskulatur 

hade på smärta. Sahin et al. och Fukuda et al. visade att smärta minskade signifikant efter 6 

veckor respektive 3 månader jämfört med gruppen som endast tränade knämuskulatur och 
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förbättringen var även kliniskt relevant (27,30). Fukuda et al. 2010 kom fram till att smärtan 

vid trappgång upp minskade signifikant efter fyra veckor jämfört med kontrollgruppen utan 

intervention, men jämfört med styrketräning av knämuskulatur var det ingen statistisk 

signifikant skillnad. Vid trappgång ner däremot sågs en signifikant minskning av smärta som 

var av klinisk relevans vid kombinerad styrketräning av höft- och knämuskulatur jämfört med 

både styrketräning av knämuskulatur och kontrollgruppen utan intervention (28). Razeghi et 

al. visade att smärtan minskade signifikant efter fyra veckor i jämförelse med en 

kontrollgrupp som endast tränade knämuskulatur och minskningen ansågs även vara kliniskt 

relevant (29).  

Två av studierna fick 12/15 poäng, en av studierna fick 11/15 poäng och den fjärde fick 7/15 

poäng enligt granskning med TESTEX scale, se tabell 2. Tre av studierna hade maximalt antal 

poäng på studiekvalitet, det vill säga 5/5 poäng och den fjärde fick 2/5 poäng på 

studiekvalitet. Två studier fick 3 poäng avdrag gällande studierapportering (27,28). Sahin et 

al. 2016 fick 4 poäng avdrag för brister i studierapportering (30). Razeghi et al. fick 5 poäng 

avdrag för brister i studierapportering (29).  

Sammanfattning och evidensgradering med GRADE 

Sammantaget visar fyra av fyra studier att kombinerad styrketräning av höft- och 

knämuskulatur minskade smärta hos kvinnor med PFSS. Den sammanvägda evidensgraden 

för kombinerad styrketräning för att minska smärta bedöms som begränsad (evidensgrad 2) 

där avdrag gjordes till följd av bristande samstämmighet (-1) och precision i data (-1), då en 

av studierna saknade information om träningsutförande samt tydlig baslinjedata. 

4.2 Knäfunktion 

4.2.1 Styrketräning höftmuskulatur 

Fyra RCTs undersökte effekten av styrketräning av höftmuskulatur avseende utfallsmåttet 

funktion. Saad et al 2018. och Khayambashi et al. 2012 visade på en signifikant förbättring 

med klinisk relevans av utfallsmåttet funktion efter en interventionsperiod på åtta veckor 

jämfört med en kontrollgrupp utan intervention (18,25). Saad et al 2018 visade dock ingen 

signifikant skillnad i funktion mellan styrketräning av höftmuskulatur och styrketräning av 

knämuskulatur (25). Bolgla et al. 2016 och Dolak et al 2011 visade inga signifikanta skillnader 

i funktion mellan styrketräning av höftmuskulatur och styrketräning av knämuskulatur, dock 
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visade båda studierna på förbättring inom gruppen och resultatet var kliniskt relevant 

(19,26).  

Tre av studierna fick 11/15 poäng eller högre på TESTEX scale, medan den studie med lägst 

poäng hade 9/15. Studien med lägst poäng fick totalt 6 poängs avdrag, varav 3 poängs 

avdrag för bristande studiekvalitet (18), se tabell 2.  

Sammanfattning och evidensgradering med GRADE 

Sammantaget visar tre av fyra studier att styrketräning av höftmuskulatur jämfört med 

knämuskulatur ej hade effekt och två av fyra studier visar att styrketräning av 

höftmuskulatur jämfört med kontrollgrupp utan intervention har effekt på utfallsmåttet 

funktion hos kvinnor med PFSS. Den sammanvägda evidensgraden för styrketräning av 

höftmuskulatur för att påverka funktion bedöms som begränsad (evidensgrad 2). GRADE 

sänktes till följd av bristande studiekvalitet (-1), beroende av att en inkluderad studie hade 

avsevärda brister i studiekvalitet. Det gjordes även en sänkning av GRADE på grund av 

bristande samstämmighet (-1), då träningsvolym, interventionstid och kontrollgrupp skiljer 

sig åt mellan studierna samt att endast en studie rapporterar effektstorlek. 

4.2.2 Kombinerad styrketräning 

Tre studier tittade på effekten av styrketräning av höft- och knämuskulatur kombinerat 

gällande utfallsmåttet funktion. Sahin et al 2016 kom fram till att sex veckor kombinerad 

styrketräning av höft- och knämuskulatur hade en signifikant förbättring av funktion jämfört 

med styrketräning av knämuskulatur (30). Fukuda et al. 2010 kom fram till att det inte var 

skillnad mellan kombinerad styrketräning av höft- och knämuskulatur jämfört med 

styrketräning av endast knämuskulatur efter fyra veckor (28). Fukuda et al. 2012 visade på 

en signifikant förbättring med klinisk relevans av funktion gentemot styrketräning av endast 

knämuskulatur efter fyra veckor (27).  

Två av studierna fick 12 poäng och en av studierna fick 11 poäng enligt granskning med 

TESTEX scale, se tabell 2. Samtliga studier hade maximalt antal poäng på studiekvalitet det 

vill säga 5/5 poäng. Fukuda et al. 2010 och Fukuda et al. 2012 fick 3 poäng avdrag gällande 

studierapportering (27,28). Sahin et al. 2016 fick 4 poäng avdrag för brister i 

studierapportering (30).  
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Sammanfattning och evidensgradering med GRADE 

Sammantaget visar två av tre studier att kombinerad styrketräning av höft- och 

knämuskulatur har effekt på utfallsmåttet funktion hos kvinnor med PFSS. Den 

sammanvägda evidensgraden för kombinerad styrketräning av höft- och knämuskulatur för 

att påverka funktion hos patienter med PFSS bedöms som begränsad (evidensgrad 2). 

GRADE sänktes till följd av bristande samstämmighet (-2), beroende av att träningsvolym och 

interventionstid skiljer sig åt mellan studierna samt att effektstorlek ej redovisas.   

5. Diskussion 

5.1 Resultatsammanfattning 

Syftet med litteraturstudien var att utvärdera effekten och gradera evidensen av 

styrketräning på utfallsmåtten smärta och funktion hos kvinnor med PFSS. Vår granskning 

uppvisar att styrketräning av höftmuskulatur ger en signifikant minskning av smärta jämfört 

med kontrollgrupp enligt tre av fyra studier (18,19,25), begränsad evidens (evidensgrad 2). 

Vidare visar fyra studier att kombinerad styrketräning av höft och knämuskulatur har 

signifikant minskning av smärta jämfört med styrketräning av knä och kontrollgrupp utan 

intervention, varav en studie visar på signifikant minskning av smärta gällande endast 

trappgång nedåt (27–30), begränsad evidens (evidensgrad 2).  

Vår granskning visar även att styrketräning av höftmuskulatur jämfört med kontrollgrupp 

som endast utförde styrketräning av knämuskulatur ej gav signifikanta skillnader gällande 

funktion efter avslutad intervention vid tre av studierna (19,25,26). Dock visar två studier på 

signifikant förbättring av funktion jämfört med kontrollgrupp utan intervention (18,25), 

begränsad evidens (Evidensgrad 2). Vidare visar två av tre studier att kombinerad 

styrketräning av höft- och knämuskulatur ger en signifikant förbättring av funktion jämfört 

med kontrollgrupp bestående av styrketräning för knämuskulatur (27,30). Den tredje studien 

uppvisar dock ingen signifikant skillnad i funktion mellan kombinerad styrketräning av höft- 

och knämuskulatur och kontrollgrupp som endast utförde styrketräning av knämuskulatur 

(28), begränsad evidens (evidensgrad 2). 

5.2 Resultatdiskussion 

Evidensgradering enligt GRADE visar att det finns begränsat underlag för att styrketräning av 

höftmuskulatur minskar smärta. Resultatet bedöms som trovärdigt enligt författarna då det 
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ligger i linje med två tidigare översiktsartiklar från 2015 och 2016 som konkluderar att 

styrketräning av höftmuskulatur är effektiv för att minska smärta jämfört med kontrollgrupp. 

Översiktsartiklarna inkluderar dock data från både män och kvinnor (15,32). En ytterligare 

studie som tittat på både män och kvinnor visar också att styrketräning av höftmuskulatur är 

bättre än styrketräning av knämuskulatur för att minska smärta (33), vilket skiljer sig från 

denna litteraturstudies resultat. Enligt en annan översiktsartikel som inkluderat både män 

och kvinnor konkluderar de dock att det inte finns tillräckligt med evidens för att avgöra om 

styrketräning av höftmuskulatur är bättre än styrketräning av knämuskulatur (34).  

Evidensgradering enligt GRADE visar att det finns begränsat underlag för att kombinerad 

styrketräning av höft- och knämuskulatur minskar smärta. Resultatet anses vara trovärdigt 

enligt uppsatsförfattarna då en tidigare Cochrane review som tittat på ungdomar och vuxna 

såg att det fanns väldigt låg evidensgrad för att kombinerad styrketräning av höft- och 

knämuskulatur har bättre effekt på smärta jämfört med endast styrketräning av 

knämuskulatur, studien har dock inkluderat resultat från både män och kvinnor (35). Detta 

stärks även av en studie som såg att kombinerad styrketräning av höft- och knämuskulatur 

gav bättre resultat gällande smärta vid funktionella aktiviteter jämfört med kontrollgrupp 

bestående av styrketräning av knämuskulatur (36). Resultatet bekräftas ytterligare av en 

översiktsartikel som inkluderat både män och kvinnor och uppvisat att kombinerad 

styrketräning av höft- och knämuskulatur är fördelaktigt för att minska smärta vid PFSS (14), 

vilket ligger i linje med denna litteraturstudies resultat där studierna visar på en signifikant 

skillnad mellan grupperna (27–30).  

Evidensgradering enligt GRADE visar på begränsat underlag för att styrketräning av 

höftmuskulatur på utfallsmåttet funktion ej har effekt. I linje med vårt resultat menar 

Nascimento et al. att det inte än finns tillräcklig evidens för att påstå att enskild höftträning 

är mer effektivt än endast knäträning för att öka funktion (14). Detta bekräftas även av att 

det i en review från 2015 fanns måttlig evidens för att det inte var någon skillnad mellan 

grupper på kort sikt (37). Anmärkningsvärt är dock att det presenteras i samma review att 

enskild styrketräning av höftmuskulatur hade stark evidens för att vara mer effektiv för att 

förbättra funktion på mellanlång sikt än enskild styrketräning av knämuskulatur. 
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Evidensgradering enligt GRADE visar på måttligt starkt underlag för att kombinerad 

styrketräning av höft- och knämuskulatur förbättrar utfallsmåttet funktion. Medan en 

systematisk review och meta-analys från 2018 bedömer evidensnivån till 1a och 

demonstrerar att funktionen förbättrades signifikant i den kombinerade gruppen jämfört 

med de grupper som endast fått styrketräning av knämuskulatur eller ingen träning som 

intervention (14). Detta står i linje med denna litteraturstudies resultat bortsett från en 

ingående studie som inte tyder på någon skillnad i funktion mellan kombinerad och enskild 

styrketräning av knämuskulatur. Enligt en Cochrane review från 2015 fanns det tendenser i 

studierna till att kombinerad styrketräning av höft- och knämuskulatur var bättre än 

styrketräning av knämuskulatur enskilt men skillnaderna var inte signifikanta, evidensen är 

dock av väldigt låg kvalitet (35). I BJSMs systematiska review och meta-analys från 2015 

konkluderades det att kombinerad träning förbättrade funktion mer jämfört med endast 

styrketräning av knämuskulatur på kort, mellan och lång sikt (37).     

I studierna skiljer sig interventionstiden åt och varierar mellan fyra till åtta veckor, där 

merparten av studierna har en interventionstid som sträcker sig över fyra veckor. Detta 

menar uppsatsförfattarna är en relativt kort träningsperiod, vilket även tas upp i en av de 

inkluderade studierna (28).  

Den totala volymen skiljer sig åt mellan studierna där de tränar mellan två till sex gånger per 

vecka, utför mellan två till fem övningar per pass och utför mellan 10–25 repetitioner per 

övning. I en studie från 2013 indikerade resultatet på att träning har ett dos-

responssamband för smärta och funktion vid PFSS (38) och skillnaden i total volym kan 

därför vara en faktor som bidrar till svårigheten att jämföra resultat mellan olika studier. 

Detta skulle även kunna vara en potentiell anledning till att fler studier på kombinerad 

träning uppvisar effekt gällande smärta, eftersom den totala volymen träning blir större i 

den gruppen och det skulle i sin tur kunna ge en större smärtminskning.  

Utformningen av träningsprogrammen skiljer sig åt mellan studierna, där vissa av studierna 

inkluderar stretchövningar (19,27,28,30) och en studie inkluderar balansövningar (26). Detta 

innebär att många av träningsprogrammen inte består av rena interventioner med endast 

styrketräning av höft och knä och det kan anses som en svaghet vid bedömning av den 

specifika träningens effekt i den här litteraturstudien.  
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Ingen av studierna som inkluderades rapporterar eller undersöker följsamheten till 

träningsprogrammen hos deltagarna, vilket bedöms som en svaghet enligt författarna. I en 

studie på ungdomar med PFSS sågs en låg följsamheten till träning hos deltagarna (39), vilket 

skulle kunna vara en faktor som har en inverkan på resultatet även i den här studien.  

I de ingående studierna som granskats i denna litteraturstudie består övervägande den 

undersökta populationen av stillasittande kvinnor. En enstaka studie undersökte 

fritidsidrottande universitetsstudenter och en annan studie universitetsstudenter utan 

närmare specifikation. Återstående studier definierade ej sina deltagare mer än som kvinnor. 

Överlag var medelåldern relativt lika mellan studierna vilket är en styrka. Antalet deltagare 

är lågt i samtliga studier anser författarna, något som även nämns som en begränsning i två 

av studierna (18,28). Studier med ett större antal deltagare minskar risken för att resultatet 

enbart beror på en avvikelse från medelvärdet (40). De ovanstående nämnda bristerna är 

möjliga bidragande faktor till studiernas resultat och bör tas hänsyn till vid jämförelse av 

resultat mellan studierna.  

Dolak et al. uppmärksammade att deras studiedeltagare hade varierande grader av smärta 

och att det fanns ett brett spektrum av begränsningar relaterat till PFSS. Vidare 

argumenterar de för att detta bidrar till stor variation i data och minskar förmågan att 

detektera skillnader mellan grupper (19). Gällande de utvalda deltagarnas duration av 

symtom inför studiens start så var det endast tre studier som presenterade det i form av 

antal månader i tabell (19,27,31). Medelvärde presenteras men dock så är 

standarddeviationen av denna symtomduration väldigt hög, exempelvis 36 ± 34 månaders 

symtomduration (19). Något ytterligare som varierar mellan studierna är kriteriet för hur 

länge deltagarna måste haft symtom av PFSS för att inkluderas i studien. Mest 

förekommande är en tidsperiod på minst fyra veckor. Sedan tre månader och som mest sex 

månader. Författarna till denna litteraturstudie anser det möjligt att den varierande 

symtomdurationen som faktiskt presenteras och de icke enhetliga inklusionskriterierna för 

minimum av symtomduration har inverkan på studiernas erhållna resultat.        

I studierna används tre olika skalor för att undersöka funktion hos deltagarna. Majoriteten 

av studierna använder AKPS (25–28,30), en studie använder LEFS (19) samt en studie 

WOMAC (18). Genom att studierna använder sig av olika funktionsskalor bör det tas i 
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beaktning vid jämförelse av resultatet mellan studierna. Författarna har dock inte sett någon 

koppling mellan resultat av funktion och typ av skala.  

Studierna uppmätte smärta med hjälp av VAS (18,19,25,26,29,30) och NPRS (27,28). När 

mätningen av smärtan gjordes skiljer studierna sig åt, flera studier mätte i samband med 

trappgång, en studie bad patienten uppge smärtan den haft veckan innan, en studie 

undersökte den värsta smärtan och två studier uppger ej om mätningen skedde i rörelse 

eller vila. Då smärtan mättes vid olika tillfällen och ej vid samma aktiviteter bör det betraktas 

som en svaghet i litteraturstudien eftersom olika aktiviteter kan ge varierande smärtsvar vid 

PFSS.  

I denna litteraturstudie hämtades resultaten precis efter avslutad intervention eller vid 

första mättillfället i varje studie så att en viss samstämmighet mellan studierna kunde 

uppnås. Det fanns en variation mellan studierna men majoriteten hade första mättillfället 

efter 4–8 veckor och en av studierna hade efter tre månader. Det är tänkvärt att resultatet 

ser olika ut beroende på när data hämtas ur studien och hur lång durationen är mellan 

avslutad intervention och första mättillfället. 

De ovan nämnda faktorerna anser författarna påverkar generaliserbarhet av resultaten och 

det vill säga ursprungsland, kön, ålder, antal deltagare, aktivitetsgrad, typ av intervention, 

träningsvolym, duration av symtom, grad av symtom, compliance, olika 

bedömningsinstrument och mättillfällen. 

Författarna till denna litteraturstudie tar i stor beaktning vid resultatjämförelse att de 

reviews som hänvisas till består av mellan 16–71% av samma artiklar som ingått i denna 

granskning (14, 15, 32, 34, 35, 37). 

Vid resultattolkning och jämförelse tas hänsyn även till att de reviews som refererats till är 

publicerade från olika årtal och att deras ingående studier skiljer sig i upplägg och består av 

varierande kvalitet.  

Hott et al. argumenterar för att patientutbildning som en del av PFSS behandling är en möjlig 

viktig faktor men att det inte är tillräckligt forskat på området (41). Det finns indikationer att 

kinesiofobi och katastrofierande kan vara av betydelse vid PFSS och att det därför bör 

bemötas (41,42). Deras RCT-studie jämförde 3 grupper med olika interventioner (41), det vill 
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säga höftträning, knäträning och fri fysisk aktivitet. Interventionerna kombinerades även 

med patientutbildning för att undersöka dess effekt. Slutsatsen blev att författarna inte fann 

några mellangruppsskillnader hos de tre grupperna gällande funktion (AKPS) och smärta 

(VAS) efter tre månader. I diskussionen tar författarna upp att utifrån deras egen studie och 

två systematiska review verkar inte förbättringar av smärta och funktion vara direkt 

anknutet till förbättring av muskelstyrka vilket kan tyda på att andra faktorer än styrka är av 

betydelse vid behandling av PFSS.  

Författarna i den här litteraturstudien anser att framtida studier bör vara högkvalitativa och 

innehålla mycket fler deltagare och även inkludera kvinnlig idrottspopulation. Rörelserädsla, 

self-efficacy och katastrofiering bör undersökas i större utsträckning än innan. Undersökning 

och rapportering av följsamhet saknas idag i studierna och är ett område som behöver 

förbättras.  

5.3 Metoddiskussion 

Artiklarna som inkluderades i litteraturstudien söktes i databasen PubMed. Databasen valdes 

ut tillsammans med handledare baserat på studiens syfte och ämnesområde. 

Begränsningarna i antal databaser kan ses som en svaghet i den här litteraturstudien. 

Motiveringen bakom beslutet att enbart använda PubMed gjordes genom bedömningen att 

databasen är omfattande nog för att hitta tillräckligt med väsentliga studier inom det valda 

området.   

Sökord valdes ut efter relevans relaterat till studiens syfte. För att skapa en tillförlitlig 

litteratursökning bestod sökorden uteslutande av MeSH termer. Sökningen fortsatte 

därefter i relaterade artiklar samt citerade artiklar. Risken för att ha gått miste om relevanta 

studier anses därför som liten. För att öka evidenssvärdet i litteraturstudien användes enbart 

randomiserade kontrollerade studier med motivering att denna typ av studier anses ha 

starkast evidensvärde på grund av minst risk för systematiska fel (21).   

De utvalda artiklarna granskades med TESTEX scale där en maxpoäng på 15 kan ges. Initialt 

granskades artiklarna individuellt av uppsatsförfattarna, för att sedan granskas tillsammans 

för att säkerställa samstämmighet om resultaten. För att försäkra att artikelgranskning 

gjordes på ett tillfredsställande sätt så bedömdes en artikel initialt individuellt av författarna, 

sedan i samråd med varandra och slutligen i samråd med handledaren under ett möte. Där 
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diskuterades huruvida samma resultat hade nåtts och hur bedömningen bakom resultaten 

motiverades. Författarnas och handledarens bedömning av artikeln med TESTEX scale var 

överensstämmande gällande kvalitet och studierapportering. Den beskrivna 

granskningsprocessen i detta arbete har varit en viktig styrka som säkerställt att studierna 

granskats enhetligt. När alla studier granskats med TESTEX scale så användes SBU GRADE för 

att bedöma evidensstyrkan av de utvalda utfallsmåtten, dvs resultaten från de ingående 

studierna vägdes samman. En väldigt markant svaghet i denna litteraturstudie är att 

uppsatsförfattarnas erfarenhet och kunskap om SBU GRADE är begränsad, vilket onekligen 

påverkar resultaten i evidensgraderingen.  

5.4 Klinisk relevans 

Resultatet från den här litteraturstudien tyder på att kombinerad styrketräning av höft- och 

knämuskulatur är att föredra för att minska smärta och öka funktion hos kvinnor med PFSS 

jämfört med de andra inkluderade träningsinterventionerna. Den rekommenderade dosen 

för styrketräning vid PFSS kan ej fastställas då dosen skiljer sig åt mellan de enskilda 

studierna. Ett begränsat underlag kan enligt GRADE vara tillräckligt för att tillämpas i klinisk 

praxis om andra kriterier är uppfyllda, till exempel kostnadseffektivt vilket styrketräning av 

den rekommenderade formen anses vara (24). Uppsatsförfattarna anser även att det är lätt 

att implementera denna träningsintervention i klinisk praxis.  

5.5 Etikdiskussion 

PFSS är ett vanligt förekommande besvär där uppsatsförfattarna anser det mest etiskt att 

erbjuda den mest effektiva träningsbehandlingen som dessutom är kostnadseffektiv för 

patient och samhälle, för att förbättra smärta och funktion hos dessa patienter och därmed 

även minska lidande.  

6. Konklusion 

Effekten av kombinerad styrketräning av höft- och knämuskulatur och höft enskilt 

undersöktes i litteraturstudien. Styrketräning av höftmuskulatur har effekt på 

smärtreduktion hos kvinnor med PFSS, evidensgraden bedömdes dock som begränsad. 

Styrketräning av höftmuskulatur jämfört med knämuskulatur har ej visat på effekt gällande 

utfallsmåttet funktion hos kvinnor med PFSS, evidensgraden bedömdes dock som 

begränsad. Kombinerad styrketräning av höft- och knämuskulatur har effekt på både 
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smärtreduktion och ökning av funktion hos kvinnor med PFSS, evidensgraden bedömdes 

dock som begränsad. Författarna rekommenderar därför att en kombinerad styrketräning av 

höft- och knämuskulatur används i första hand vid behandling av PFSS, men fler studier 

behövs för att bekräfta detta studieresultat. 
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