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Abstract 

Background: Patellofemoral pain (PFP) is common in children and adolescents that are 

physically active, if untreated it may lead to persistent inconvenience and an abrupt end to 

adolescents involvement in sports. Individual physiotherapeutic treatment is commonly used 

in primary care to assess this problem. The purpose of this study was to investigate the 

concept individual physiotherapeutic treatment in PFP while assessing their evidence and to 

investigate the prevalence of PFP related to early sport specialisation. 

  

Method: Systematic review. The search was conducted in databases PubMed and PEDro. 

Eight studier were included in the study. These studies were assessed to evidence quality 

according to PEDro-scale, SBUs regular- and modified GRADE. One study investigated the 

prevalence of PFS related to early sports specialization (ESS). Six studies investigated a 

multimodal treatment involving biopsychological factors. One study investigated the effect of 

knee- and hip-training with Theraband.  

 

Results: Early sport specialization increased the risk for PFP 1.5 times. Six studies showed 

promising results on factors as knee pain and self-assessed function within the population 

using a multimodal treatment, the combined evidence was estimated as insufficient. One 

study with high evidence concluded that knee- and hip-training with Theraband decreased 

knee pain and increased muscle strength.  

  

Conclusion: ESS is associated with an increased risk of developing PFP, this could be a 

factor that clinicians should be aware of when treating PFP. An intervention treating PFP 

should include musclestrenghtening and involve psycosocial factors, one method could be 

through patient education. 

  

  

Keywords: Patellofemoral pain, Anterior knee pain, Early sport specialization, Adolescent, 

Systematic review as topic, Physical therapy modalities  

  



 

Sammanfattning 

Bakgrund: Patellofemoral smärta (PFS) är vanligt förekommande hos idrottsaktiva barn och 

ungdomar vilket kan leda till långvariga besvär och till att barn slutar vara fysiskt aktiv. 

Individuell fysioterapeutisk behandling används ofta inom primärvården för att tackla detta 

problem. Syftet med denna studie var att undersöka vad individuell fysioterapeutisk 

behandling innebär och granska evidensen för detta samt relatera prevalensen av PFS 

relaterat till tidig sportspecialisering. 

  

Metod: Systematisk litteraturstudie. Sökning gjordes i databaserna PubMed och PEDro. 

Evidensgradering bedömdes med PEDro, SBUs GRADE och modifierade GRADE. Åtta 

studier inkluderades i litteraturstudien. En studie undersökte prevalensen av PFS relaterat till 

tidig specialisering. Sex studier undersökte en multimodal behandling med biopsykosociala 

faktorer för förbättrad knäsmärta samt självupplevd funktion hos barn och unga både kort- 

och långsiktigt. En studie undersökte effekten av knä- och höft-träning med gummiband.  

  

Resultat: En studie kom fram till att tidig specialisering ökar risken för PFS 1.5 gånger. Sex 

studier visade på goda effekter av multimodal behandling med biopsykosociala faktorer för 

knäsmärta samt självupplevd funktion hos barn och unga både kort- och långsiktigt, dock 

bedömdes den gemensamma evidensen som otillräcklig enligt GRADE. En studie med hög 

evidens visade att knä- och höft-träning med gummiband gav minskad knäsmärta samt ökad 

muskelstyrka.  

  

Konklusion: Tidig specialisering medför en ökad risk för PFS, detta bör kliniker vara 

uppmärksamma på vid behandling. Behandling för PFS bör inte enbart fokusera på 

styrketräning för knä- och höft-muskulatur utan även involvera en patientutbildning kring 

biomekanik av strukturer runt knät och smärthantering samt modifiera de aktiviteter som 

medför smärta. 

  

Nyckelord: Patellofemoral pain, Anterior knee pain, Early sport specialization, Adolescent, 

Systematic review as topic, Physical therapy modalities 
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Bakgrund 

Fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdomars utveckling i flera aspekter gällande 

biologiska, psykologiska och sociala faktorer (1–10). Fördelarna som detta medför följer 

principen om dos-respons, men det kan resultera i för mycket träning och vissa barn och unga 

tränar på ett sätt som verkar ohälsosamt. Allt fler vårdinstanser rapporterar om barn med 

överbelastningsskador och tidigare studier har visat att ca 50% av alla idrottsskador hos barn 

kan relateras till överbelastning (11–13). Definitioner som används för en för hög 

träningsbelastning är antingen att ett barn eller ungdom tränar mer än 16 timmar i veckan 

eller att ett barn eller ungdom tränar fler antal timmar än vad hen är gammal, och detta ses 

som faktorer för ökad skaderisk (14). 

  

Tidig specialisering & överbelastning 

Jayanthi et al. använder en definition för specialisering inom idrotten som intensiv och 

kontinuerlig träning året runt, med fokus på en sport, där alla andra sporter exkluderas (15). 

Jayanthis definition var den som använts i detta arbete. Att specialiseras sig inom en idrott 

kopplas till specificitetsprincipen och innebär att en person blir bra på det hen tränar på (16), 

men ser man till studier som berör tidig specialisering verkar det inte ha någon större 

betydelse på prestation att göra just detta (13). Istället sågs en ökad risk för att utveckla 

psykiska problem, skador och utbrändhet jämfört med individer som väntar med sin 

sportspecialisering till sena tonåren (14,15,17–19). Tidig sportspecialisering korrelerar med 

en ökad risk för skador och framförallt överbelastningsskador (14,15). En förklaringsmodell 

för den ökade skaderisken vid tidig specialisering baseras på att bristen i träningsvariation 

leder till att de unga idrottsaktiva inte utvecklar tillräckliga neuromuskulära färdigheter, vilka 

är effektiva för att förebygga skador. Samtidigt tillåts inte kroppen tid till tillräcklig 

återhämtning från de repetitiva rörelserna (14). 

 

Överbelastningsskada innebär en mikrotraumatisk skada på ett ben, muskel eller sena som 

har utsatts för repetitiv stress utan tillräcklig tid för att läka eller undergå den naturliga 

reparativa processen (13). Peterson och Renström menar att överbelastningsskador 

uppkommer antingen genom alltför hög belastning på en frekvens som individen är obekant 

med, alternativt fysisk aktivitet som för individen är på normal nivå men utförd alldeles för 

ofta (20). Detta överensstämmer med en övergripande riskfaktor som Launay (21) 

identifierat, som innebär att en ökad intensitet av idrottsrelaterad träning i kombination med 

https://www.zotero.org/google-docs/?bAXWWH
https://www.zotero.org/google-docs/?9Jf6IK
https://www.zotero.org/google-docs/?MZb4TN
https://www.zotero.org/google-docs/?Alnxss
https://www.zotero.org/google-docs/?W7aiZr
https://www.zotero.org/google-docs/?Q7iZ3b
https://www.zotero.org/google-docs/?1RIj7W
https://www.zotero.org/google-docs/?5lSVzq
https://www.zotero.org/google-docs/?Q8H1Fo
https://www.zotero.org/google-docs/?o6Q4aP
https://www.zotero.org/google-docs/?EjSw1i
https://www.zotero.org/google-docs/?sZqoEm
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en allt mer stillasittande livsstil. Överbelastningsskador drabbar ofta växande individer i 

benets tillväxtzoner (apofyserna) (20), i synnerhet nedre extremitet såsom knä, ankel och 

fotled (21). En vag smärta på framsidan av knät är vanligt hos idrottare och kan associeras 

med överbelastning som leder till inflammation i mjukdelar och smärta runt patella eller 

fettkudden (22). 

 

Patellofemorala leden 

Den patellofemorala leden är den led som ledar mellan patellas posteriora ytan (består av en 

vertikal benås, en lateral- och en medial facett samt en extrem medial kant (odd facet)) och 

sulcus på femur (23,24). Vid PFS inkluderas förutom patellofemorala leden ofta resterande 

patella och quadriceps-/patellarsenan (25). 

 

Patellofemoral smärta (PFS) 

Främre knäsmärta är idag ett vanligt problem hos idrottsaktiva ungdomar, där PFS är en av de 

mest förekommande (26). Inom epiteten PFS inkluderas många diagnoser där ibland 

patellofemoralt smärtsyndrom (PFSS), som är en av de diagnoser som kan påverkas av 

överbelastning. Med PFS menas smärta runt eller bakom patella, som ofta retas av minst en 

aktivitet som belastar den patellofemorala leden under belastad knäflexion såsom knäböj, 

hopp, löpning eller trappgång. Det kan även inkludera krepitationer från patellofemorala 

leden vid knäflexion, ömhet över patellarsenan vid palpation, liten svullnad och/eller smärta 

vid sittande, uppresning eller räta ut benet efter att ha suttit. (25).  

  

Fysioterapeutisk behandling 

Vid de flesta patellofemorala tillstånden används konservativ behandling med god effekt. 

Målet med behandlingen delas upp i två delar. Den första innebär avlastning av smärtsamma 

strukturer runt den patellofemorala leden, genom att optimera patellas position. Den andra är 

att förbättra nedre extremiteternas mekanik, med bland annat styrketräning, neuromuskulär 

träning och flexibilitetsträning. Om behandlingen utförs på ett ordentligt sätt kommer det 

signifikant minska patientens symtom. (27). 

  

Tejpning används som behandlingsmetod för PFS, där tejpningen är unik för varje patients 

behov och därför krävs det att behandlingen anpassas efter individens problematik. Med 

tejpning är målet att försätta patella i en fördelaktig position för att avlasta leden samt minska 

smärta (20,28). Tejpning i avlastande syfte bygger på principen att en inflammerad mjukdel 

https://www.zotero.org/google-docs/?JzxwyA
https://www.zotero.org/google-docs/?HNvfMN
https://www.zotero.org/google-docs/?lxpx3M
https://www.zotero.org/google-docs/?jQpbHY
https://www.zotero.org/google-docs/?zVYxBi
https://www.zotero.org/google-docs/?wXFVXs
https://www.zotero.org/google-docs/?QhRn2i
https://www.zotero.org/google-docs/?8IQNJr
https://www.zotero.org/google-docs/?udCBir
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inte svarar bra på att bli stretchad, därför bör vävnaden bli förkortad eller avlastad. Tejp kan 

då även användas för att underlätta muskelaktivering av bland annat quadriceps- och 

gluteusmuskulaturen i syfte att förbättra muskelengagemang vid olika rörelser. (27). 

  

Användning av patientutbildning för patienter med PFS betraktas som ett komplement till den 

fysioterapeutiska behandlingen. Det innebär information och utbildning som berör 

sjukdomstillstånd, symtom och förlopp, rehabiliteringsplan, fysisk aktivitet, 

vila/återhämtning, smärta och smärthantering samt prognos (29,30). En behandlingsmetod 

som ofta används vid överbelastningsskador är aktivitetsmodifiering och/eller 

belastningshantering (31). Detta innebär att en person med överbelastningsproblematik får 

information och utbildning kring sin problembild och råd att det kan vara fördelaktigt att 

minska volymen alternativt förändra träningen som personen utför för att minska den totala 

belastningen på muskel, sena eller benstrukturer samt tillåta ordentlig återhämtning mellan 

träningstillfällen (31–33). 

  

Problemställning 

Att tidigt specialisera sig för en idrott har visat sig öka risken för överbelastningsskador 

(14,15), och om riskerna med tidig specialisering kan kartläggas, skulle det eventuellt kunna 

gå att förebygga de problem det medför för individen. Ett problem som identifierats är att det 

idag finns bristfällig information kring behandlingsalternativ samt dess effekt vid 

patellofemoral smärta hos barn och ungdomar (34). Det sker kontinuerligt forskning kring 

skador, preventiva och behandlande åtgärder, vilket satt krav på att fysioterapeuter måste vara 

uppdaterade på rådande evidens (35,36). 

 

Syfte 

Syftet med uppsatsen var att kartlägga i vilken utsträckning PFS hos barn och unga (6-19 år) 

beskrivs vara en följd av tidig sportspecialisering i den vetenskaplig litteraturen. Vidare är 

syftet att summera och granska evidensen av effekten för de fysioterapeutiska 

behandlingsalternativen vid patellofemoral smärta hos barn och ungdomar. 

  

Frågeställning 

• I hur stor utsträckning är tidig specialisering inom en idrott beskrivet som en orsak till 

PFS hos barn och unga (6-19 år) i den vetenskapliga litteraturen? 

https://www.zotero.org/google-docs/?KTa3oQ
https://www.zotero.org/google-docs/?OxwXMz
https://www.zotero.org/google-docs/?4zW8H8
https://www.zotero.org/google-docs/?jf7WI7
https://www.zotero.org/google-docs/?RMxSvB
https://www.zotero.org/google-docs/?XfYrZc
https://www.zotero.org/google-docs/?xm7DVW
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• Vilka fysioterapeutiska behandlingsalternativ används för PFS hos barn och unga (6-

19 år) och vilken evidens för effekten finns beskrivet i den vetenskapliga litteraturen? 

 

Metod 
Design 

För att undersöka frågeställningen till den här uppsatsen valdes en systematisk litteraturstudie 

som metod enligt Forsberg och Wengström. Det som karakteriserar metoden är att litteratur 

söks upp och väljs ut enligt förutbestämda kriterier PICO (Population, Intervention, Control 

& Outcome), sedan utförs en granskning, analys och diskussion av resultatet för att göra en 

sammanställning av litteraturen (37). Uppsatsen avsåg granska studier och analysera 

resultatet av dem samt utvärdera behandlingsalternativ presenterade i dessa studier. en 

systematisk litteraturstudie ansågs som den mest passande metoden för att ge en överskådlig 

sammanställning av ämnet, då designen ses som deskriptiv. 

  

Datainsamlingsmetod och genomförande 

Litteratursökning 

Litteratursökning utfördes i databaserna PubMed, PEDro mellan 16 september och 25 

september. PubMed är en databas som innehåller artiklar inom medicin, omvårdnad, 

biomedicin, odontologi och sjukvård. I PEDro publiceras artiklar inom områden som berör 

fysioterapi. Sökord som användes: “Adolescent”, eller “Teen* eller “Youth” och 

“Patellofemoral Joint” eller “Patellofemoral Pain” eller “Patellofemoral Pain Syndrome” eller 

“Anterior Knee Pain” och “Clinical Trial” eller “Intervention Study” eller “Randomized 

Controlled Trial as Topic” eller “RCT” eller Randomi* eller “Case-Control Studies” eller 

“Case*Control stud*” eller “Cohort Studies” eller “Cohort stud*”. 

  

MESH-termer användes för att inkludera så många studier som möjligt inom det valda ämnet. 

Ett filter har använts, vilket var publikationsdatum de senaste 10 åren. En utförlig 

representation av sökningen finns i bilaga 1. 

  

Efter den primära sökningen som gjordes för att få en bredd av studier, förfinades sökningen 

med hjälp av PICO kriterier för att rikta in sökningen på PFS hos unga. PICO finns i tabell 1. 

Denna sökning resulterade i 140 artiklar. Dessa studiers abstrakt granskades enligt PICO 

kriterierna av uppsatsförfattarna individuellt, för att utvärdera vilka studier som potentiellt var 

https://www.zotero.org/google-docs/?mZNFrv
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relevanta för uppsatsen. Detta resulterade i 27 artiklar. Därefter diskuterade och jämförde 

uppsatsförfattarna studierna tillsammans genom att granska artiklarnas metod för att 

utvärdera om de uppfyller inklusionskriterierna för uppsatsen. Denna granskning redovisade 

8 studier som relevanta att använda för uppsatsen. Lista på exkluderade bifogas i bilaga 3. 

Flödesschema för litteratursökningen presenteras nedan. 

 
Tabell 1. PICO 

Population Intervention Jämförelse Utfallsmått 

Ålderspann 6-19 år oavsätt 

kön, med diagnosen PFSS 
Cohort, RCT  

Träningsbaserad 

fysioterapeutisk behandling 
Placebo 
Ingen behandling 
Psykosocial 

smärthantering 
jämförande 
fysioterapeutisk 

behandling 

Mätbart mått för ökad 

funktion eller minskad smärta 

  

Inklusionskriterier 

• Studierna ska vid studiestart undersöka barn eller ungdomar 6-19 år med 

överbelastningsproblematik relaterad till PFS. 

• Studiernas behandlingsmetod ska inkludera icke-operativ behandling. Vid studier som 

jämför fysioterapeutiska behandlingsmetoder bör den valda metoden jämföras med 

ingen behandling alls, andra träningsupplägg, operativ behandling, farmakologisk 

eller placebo. 

• Utfallsmåttet ska vara smärta och/eller funktion. 

• Vetenskapliga studier på svenska och engelska, där barn och ungdomar i 

åldersspannet 6-19 år studerats. 

• Studierna ska vara peer-reviewed och publicerade mellan 2009-2019. 

• Studiernas utformning ska vara randomiserade kontrollerade studier (RCT) eller 

kohortstudier. 

  

Exklusionskriterier 

• Studier som inte finns som fulltext. 

• Studier som inkluderar barn eller ungdomar med andra skador eller sjukdomstillstånd 

exempelvis cerebral pares. 

• Studier som inkluderar individer utanför åldersspannet 6-19 år. 

  

Metaanalys var inte relevant på grund av heterogeniteten av studierna 
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Bild 1: Flödesschema 

 

Databearbetning 

Granskningsmallar 

För att granska kvalitén hos randomiserade interventionsstudier användes PEDro-skalan (38). 

PEDro-skalan innehåller 11 olika kriterier och kan ge högst 10 poäng. För resultat från 

PEDro se bilaga 2. I denna uppsatsen utfördes granskningen med PEDro-skalan enligt 

uppsattsförfattarna uppsatta kriterier där en samlad poäng på 1-4 ansågs som låg, 5-7 poäng 

ansågs som medelhög och 8-10 poäng ansågs som hög metodologisk kvalitet. PEDro-skalan 

finns beskriven som ett valitt instrument för att skatta kvalitetsgrad på interventionsstudier 

(39). Skalan var dock inte helt reliabel, och en studie menar att den endast hade “tillräcklig” 

eller “god” reliabilitet (40). 

  

GRADE-skalan användes för att granska evidensgrad och skalan bygger på ett system med en 

fyragradig skala, där fyra plus innebär en hög vetenskaplig evidensgrad, och ett plus innebär 

en låg vetenskaplig evidensgrad. Vidare innebär ett starkt vetenskapligt underlag ett stabilt 

resultat och att det föreligger liten risk att ny forskning kommer att komma fram till nya 

slutsatser. På samma sätt innebär ett begränsat vetenskapligt underlag att det är högre chans 

för nya studier att ändra slutsatsen (41,42). 

  

https://www.zotero.org/google-docs/?WFFarl
https://www.zotero.org/google-docs/?q1g329
https://www.zotero.org/google-docs/?ph7Qrd
https://www.zotero.org/google-docs/?EdzDpl
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För de studier som var icke randomiserade och/eller kohortstudier både prospektiva eller 

retrospektiva användes SBUs mall för kvalitetsgranskning av observationsstudier, som är en 

modifiering av GRADE-skalan (42). Validitet och reliabilitet av GRADE och den 

modifierade GRADE-skalan var inte preciserad. 

  

Författarna granskade de inkluderade studierna enligt PEDro och GRADE individuellt och 

oberoende av varandra, för att sedan diskutera om uppsatsförfattarna kommit fram till samma 

slutsats på varje punkt. Där meningsskiljaktigheter uppstod granskades studien och berörd del 

igen tillsammans tills konsensus uppnåddes. Resultatet presenteras i uppsatsen i form av 

tabeller och i löpande text. 

  

Etik 

I studierna som inkluderats i denna granskning har deltagarna redan godkänt sin medverkan 

och studierna som denna uppsats utgår från var redan publicerade varför risken att 

medverkande i studierna kom till någon skada bedömts som mycket små. Studiegranskningen 

genomfördes utan uppsåt till egna åsikter eller annan citering än den korrekta. Referenserna 

redovisas tydligt i detta arbete så att läsaren kan återgå till ursprungskällan. 

  

Resultat 

Åtta studier inkluderades i denna litteraturstudie, dessa presenteras i tabell 3. Studierna 

utvärderades med PEDro:s utvärderingsmall. Efter granskning av studierna var det en studie 

(43) som ansågs ha en hög studiekvalitet, tre studier (44–46) medelhög, och fyra (47–50) låg 

kvalitet. Se tabell 2. 

  

En studie hittades som undersökte om tidig sportspecialisering ökar prevalensen av PFS hos 

unga atleter (47). Sju studier identifierades för att besvara frågeställningen kring 

behandlingsalternativ för PFS hos barn och unga (43–46,48–50). Utifrån de sju studierna 

identifierades tre olika interventioner: individuellt anpassad fysioterapeutisk behandling i 

kombination med patientutbildning (43,44,46,48,50), aktivitetsmodifiering och 

belastningshantering (49) samt styrketräning med gummiband (45). 

  

Datan som identifierades var heterogen eftersom interventioner och utfallsmått varierade, 

samt intensitet, duration och träningsvolym var inte alltid specificerat. Sex studier 

https://www.zotero.org/google-docs/?md8Qcf
https://www.zotero.org/google-docs/?o9IxsO
https://www.zotero.org/google-docs/?Aq5zBw
https://www.zotero.org/google-docs/?Q7Jy6H
https://www.zotero.org/google-docs/?utKm9o
https://www.zotero.org/google-docs/?IfRMm5
https://www.zotero.org/google-docs/?B5M0Fk
https://www.zotero.org/google-docs/?7PrTUW
https://www.zotero.org/google-docs/?jhx5DE
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rapporterade frekvens och duration på interventionen (43–46,48,50) och frekvensen varierade 

mellan två och tre träningspass per vecka till korta hemträningsprogram á 15 minuter 

dagligen, vilket likställer den totala träningsvolymen. Durationen för interventionerna 

varierade mellan sex och 13 veckor. Vanligast var att rehabiliteringsträning skulle utföras 

dagligen (44,46,48,50) i form av 15 minuters hemträningsprogram som kombinerades med 

ledarledda träningstillfällen tre gånger per vecka i tolv (44,46,48) eller 13 veckor (50). Hur de 

ledarledda träningspassen utformats specificerades ej. Två studier gav en intervention på sex 

veckor (43,45), varav en studie (45) hade tre träningstillfällen per vecka, och den andra 

rapporterade 2 tillfällen per vecka á 45-60 min (43). Studien av Rathleff et al. (2019) innehöll 

en interventionsperiod på tolv veckor, med olika frekvens av träning var fjärde vecka (49). 

  
Tabell 2: Kvalitetsbedömning PEDro-skalan 
För beskrivning av frågor se bilaga 1. 

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sammanlagd poäng av 

PEDro 

Rathleff et al. 2015 
(46) 

  
X 

    
X 

      
X 

    
X 

  
X 

  
X 

  
6/10 

Rathleff et al. 2016 I 
(44) 

  
X 

  
X 

        
X 

      
X 

  
X 

  
5/10 

Rathleff et al. 2016 
II (48) 

  
X 

          
X 

      
X 

  
X 

  
4/10 

Rathleff et al. 2018 
(50) 

              
X 

  
X 

    
X 

  
3/10 

Rathleff et al. 2019 
(49) 

                
X 

    
X 

  
2/10 

Selhorst et al. 2018 
(43) 

  
X 

  
X 

  
X 

  
X 

    
X 

  
X 

    
X 

  
X 

  
8/10 

Riel et al. 2018 (45)   
X 

  
X 

  
X 

  
X 

        
X 

  
X 

  
X 

  
7/10 

Hall et al. 2015 (47)               
X 

    
X 

  
X 

  
3/10 

https://www.zotero.org/google-docs/?9ueIOu
https://www.zotero.org/google-docs/?W012Q3
https://www.zotero.org/google-docs/?AII4WG
https://www.zotero.org/google-docs/?laCykn
https://www.zotero.org/google-docs/?Y3mY6m
https://www.zotero.org/google-docs/?KM1X26
https://www.zotero.org/google-docs/?rVaZPx
https://www.zotero.org/google-docs/?KYykJb
https://www.zotero.org/google-docs/?FIXUMi
https://www.zotero.org/google-docs/?lR4662
https://www.zotero.org/google-docs/?PrHnJq
https://www.zotero.org/google-docs/?ckNr06
https://www.zotero.org/google-docs/?DzK8de
https://www.zotero.org/google-docs/?10ocQq
https://www.zotero.org/google-docs/?C7NPFi
https://www.zotero.org/google-docs/?fNdO9S
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Tabell 3 Resultattabell 

Författare Typ av 
studie 

Intervention (per grupp), 
ordinerade övningar 

Reps och set, Intensitet 
samt frekvens och 
duration 

Deltagare 
ålder 

Utfallsmått Resultat Författarens 
konklusion 

GRADE* 

Hall et al. 2015 ((47)  
Kohort 

Epidemologisk undersökning 
genom formulär. 

 
Ej relevant 

 
546 

(257/189) 
13-15 år 
Flickor 

Självskattad främre 
knäsmärta (0-100) 
 

Skattning av 
knäsmärta och 
indrottsaktivitet 
(IKDC) 
 

Fysisk 
undersökning och 
smärtlokalisering 
med fysioterapeut. 

 
- 28% av populationen 

hade PFSS. 
- Singel-sport 

specialiserade idrottare 
hade 1.5 gånger större 
incidens för PFSS än 
multisportande idrottare. 

 
Idrottsspecialisering hos 
kvinnliga ungdomar är 
associerad med en ökad 
risk för främre 
knäsmärta än 
multisportande atleter. 

 
Otillräcklig 

 

(〇〇〇) 

Selhorst et al. 2018 
(43) 

 
RCT 

1. Funktions-baserad 
approach (KG) 

2. Sekventiell kognitiv och 
fysisk approach (SCOPA) 
(IG) 

 
Individuellt anpassad träning 
för knä och höftmuskulatur, 
sekventiellt upplagd träning 
med fokus på olika övningar 
efter subgrupper. 

 
Individuellt anpassat efter 
individen utefter subgrupp 
patienten är indelad i. 
 
2 ledarledda 
träningspass/vecka á 45-60 
min 
 
4–6 veckor. 

 
55 (28/27) 
12-16 år 

 

 
Självskattad främre 
knäsmärta (0-100) 
(AKPS) 
 

Skattad smärta 
(NPRS) 
 

Självskattad 
återhämtning 
(GROC) 

- Interventionsgruppen 
hade en förändring på 
21.1(9.8) poäng jämfört 
med kontrollgruppen 
11.9 (11.3) på AKPS 
efter 6 veckor 

- SCOPA-gruppen hade 
en förbättring på NPRS 
med 5.3(2.9) poäng 
jämfört med 
kontrollgruppen 3.1(3.0) 
efter 6 veckor. 

- Ingen signifikant skillnad 
på GROC mellan 
grupperna. 

 
SCOPA gav större 
förbättringar på kort sikt 
gällande smärta och 
funktion, efter 6 
månader var resultatet 
liknande vid båda 
behandlingsmetoderna. 

 
Måttligt 
stark 
 

(〇) 

Rathleff et al. 2016 
(i) (44) 

 
RCT 

1. Patientutbildning (KG) 
2. Patientutbildning + 

Multimodal fysioterapi** 
(IG) 

 
Individuellt anpassad för knä 
och höftmuskulatur 

 
Individuell anpassat efter 
individen. 
 
15 minuters 
hemträningsprogram utförs 
dagligen, erbjuds ledarledd 
gruppträning 3 ggr/vecka 
 
12 veckor 

 
57 (29/28) 
15-19 år 
Flickor 

Neuromuskulär 
kontroll i VL och 
VM via sEMG 
 

Knä 
flexion/extensions 
kinematik 
 

Maximal 
quadriceps kraft 

- Interventionsgruppen en 
0.28Nm/kg större ökning 
än de som endast fick 
utbildning. 

- 8-15% mindre 
dysfunktion 
(energiläckage) i VL och 
VM hos de som tränade. 

 
Träning kan ha en effekt 
på objektiva variabler 
kring höftmuskelfunktion 
såväl på 
självrapporterade utfall. 

 
Måttligt 
stark 
 

(〇) 

https://www.zotero.org/google-docs/?fNdO9S
https://www.zotero.org/google-docs/?10ocQq
https://www.zotero.org/google-docs/?lR4662
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Riel et al. 2017 (45)  
RCT 

1. Träning med feedback 
från BandCizerTM endast 
angående dragkraft. (KG) 

2. Träning med feedback 
från BandCizerTM 
angående kontraktionstid 
& dragkraft (IG) 

 
Sittande knäextension med 
Theraband 
 
Stående höftabduktion med 
Theraband 
 
Stående höftabduktion med 
Theraband 

 
10, 3 set, 10–12 RM 
 
Hemträning av övningarna 2 
gånger/vecka samt 1 
ledarlett pass/vecka 
 
6 veckor 

 
40 (20/20) 
15-19 år 

 
 

Medelvärde på 
avvikelse från den 
förskrivna 
kontraktionstiden 
per repetition i 
sekunder. 
 

Totalt antal 
repetitioner. 
 

Isometrisk styrka 
(N.kg-1)  
 

Skattning via KPS 
 

Självskattad 
återhämtning 
(GROC) 

 
- Kontrollgruppen hade en 

medelavvikelse på 
kontraktionstid som var 
2.7(2.2 - 3.2)s större än 
interventionsgruppen. 

- Interventionsgruppen 
ökade i isometrisk styrka 
med 1.34N mer än 
kontrollgruppen. 

 
Feedback i realtid 
gällande kontraktionstid 
via BandCizerTM ökar 
följsamheten till den 
förskrivna 
kontraktionstiden. Samt 
ger en större förbättring 
på styrka. 

 
Stark 
 

() 

Rathleff et al. 2015 
(46) 

 
RCT 

1. Patientutbildning (KG) 
2. Patientutbildning + 

Multimodal fysioterapi** 
(IG) 

 
Individuellt anpassad träning 
för knä och höftmuskulatur 

 
Individuell anpassat efter 
individen. 
 
15 minuters 
hemträningsprogram utförs 
dagligen, erbjuds ledarledd 
gruppträning 3 ggr/vecka 
 
12 veckor 

 
121 (59/62) 

15-19 år 
 

Självskattad 
återhämtning 
(GROC) 
 

KOOS 
 

Skattad fysisk 
aktivitet (PAS) 
 

Idrottsdeltagande 
(EQ-5D) 
 

Nöjdhet med 
behandling (5-
gradig likertskala) 

 
- Ungdomar som fick 

träning samt utbildning 
hade större sannolikhet 
att vara återhämtade 
efter:  

3 månader: 29% resp. 19% 
6 månader: 32% resp. 23%, 
12 månader: 38% resp. 29% 
24 månader: 22% resp. 44%. 

 
Att addera träning i tre 
månader var mer 
effektivt än endast 
patientutbildning. 
Förbättringarna var 
tydliga efter tre och 24 
månader. 

 
Måttligt 
stark 

(〇) 

Rathleff et al. 2016 
(ii) (48) 

 
RCT 

1. Patientutbildning (KG) 
2. Patientutbildning + 

Multimodal fysioterapi** 
(IG) 

 
Individuellt anpassad för knä 
och höftmuskulatur 

 
Individuell anpassat efter 
individen. 
 
15 minuters 
hemträningsprogram utförs 
dagligen, erbjuds ledarledd 
gruppträning 3 ggr/vecka 
 
12 veckor 

 
57 (29/28) 

15-19 
Flickor 

 

Förändring i 
trycksmärttröskel 
(kPa) 
 

Självskattad 
återhämtning (7-
gradig likertskala) 
 

KOOS 
 

Värst smärta under 
veckan (VAS 
10cm) 

 
- De som skattade sig 

som återhämtade hade 
68kPa större ökning i 
smärttröskel efter 3 mån. 

 
- Återhämtade ungdomar 

hade 42mm större 
minskning i värsta 
smärtan 

De som skattade sig 
som återhämtad hade 
en större minskning av 
lokal hypoalgesi 
(smärta) 

 
Moderat 

(〇) 

Rathleff et al. 2019 
(49) 

 
Kohort 

 
Aktivitetsmodifiering och 
belastningshantering. 
 
träning för knä och 
höftmuskulatur samt 

 
Vecka 1-4 Ryggliggande 
brygga statiskt 10 set x 30s 
dagligen 
 

 
151 

10-14 år 
 

Självskattad 
återhämtning 
(GROC) 
 

KOOS 
 

 
- Ungdomarna minskade 

sin moderata och 
högintensiva träning 
med 20min/dag. 
(följsamhet). 

 
En behandlingsstrategi 
som fokuserar på 
aktivitetsmodifiering och 
belastningshantering var 
associerat med en stor 

 
Otillräcklig 
 

(〇〇〇) 

https://www.zotero.org/google-docs/?C7NPFi
https://www.zotero.org/google-docs/?FIXUMi
https://www.zotero.org/google-docs/?PrHnJq
https://www.zotero.org/google-docs/?DzK8de
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patientutbildning med ”activity 
ladder” för återgång till idrott 
 
Vecka 1-4: 
Statisk ryggliggande brygga. 
 
Vecka 5-8: 
Liggande höftabduktion, 
sittande knäextension,  
”musslan” och Semi squat. 
 
Vecka 9-12: 
Stående höftabduktion, 
utfallssteg, squat, stående 
höftextension 

Vecka 5-8  
12 reps x 3 set, individuell 
styrka på Theraband.så man 
klarar 12x3. Varje repetition 
ska ta 8 sekunder att utföra. 
 
Vecka 9-12:   
12 reps x 3 set, individuell 
styrka på Theraband.så man 
klarar 12x3. Varje repetition 
ska ta 8 sekunder att utföra. 
 

Idrottsdeltagande 
(EQ-5D) 
 

Värst smärta under 
veckan (NRS) 
 

Fysisk aktivitet 
(actigraph) 
 
Följsamhet 
(träningsdagbok) 

- Efter 12 veckor 
rapporterades att 68% 
återgått till idrott 

- Efter 52 veckor var 81% 
tillbaka i idrott. 

 

förbättring hos 
ungdomar med PFS 
efter 12 och 52 veckor. 

Rathleff et al. 2018 
(50) 

 
Kohort 

 
Patientutbildning och 
multimodal fysioterapi**  
 
Ledarledd träning 3ggr/vecka, 
samt hemträningsprogram 
 
Individuellt anpassad träning 
för knä och höftmuskulatur 

 
Ej spec, 3 set, 8-10 RM  
 
15 minuter 
hemträningsprogram utförs 
dagligen. Erbjuds ledarledd 
gruppträning 3 ggr/vecka 
(längd ej spec) 
 
13 veckor 

 
20 

12-16 år 
 

Självskattad 
återhämtning 
(GROC)  

 

Knee injury and 
osteorithis outcome 
score (KOOS) 
 

Skattad fysisk 
aktivitet (PAS) 
 

Idrottsdeltagande 
(EQ-5D) 
 

Nöjdhet med 
behandling (5-
gradig likertskala) 
 

Värst smärta under 
veckan (VAS) 
 

Nöjdhet med 
behandling (5-
gradig likertskala) 
 

Isometrisk styrka 
 

Testdeltagare per 
pass 

 
- Ingen deltog i mer än 

80% av träningspassen 
- 40 % deltog i mindre än 

40% av träningspassen 

 
Följsamheten till 
behandlingen var låg. 
Att ha övervakad träning 
tre gånger i veckan efter 
skolan verkar inte vara 
optimalt för 
populationen. 

 
Otillräcklig 
 

(〇〇〇) 

Kontrollgrupp (KG). Interventionsgrupp (IG). Anterior Knee Pain Scale, AKPS. Global Rating Of Change, GROC. International Knee Documentation Committee, IKDC. Numeric Pain Rating Scale, 
NPRS. Kujala Patellofemoral Scale, KPS. Knee injury and Osteorithis Outcome Score, KOOS. Physical Activity Scale,PAS. , EuroQol5-Dimensions EQ-5D, Max Repetition RM, Repetitioner Reps.  
 
* Modifierad GRADE skala för observationsstudier användes för kohortstudier.  

** Kombination av fysisk träning, manuell terapi, patellartejp samt fotortoser.  
 

https://www.zotero.org/google-docs/?ckNr06
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Sportspecialisering relaterat till patellofemoral smärta 

En studie undersökte relationen mellan tidig sportspecialisering och patellofemoral smärta. 

Resultatet visade att flickor som ägnar sig åt endast en idrott jämfört med multiidrottande 

hade 1.5 gånger ökad risk att drabbas av patellofemoralt smärta (47). 

  

Multimodal fysioterapi 

Fem studier (43,44,46,48,50) undersökte effekten av individuell fysioterapeutisk behandling 

varav fyra (44,46,48,50) använde patientutbildning som primär metod för kontrollgruppen. 

Interventionen var densamma i dessa fyra studierna, dock med fokus på olika utfallsmått. 

Samtliga fem studiers (43,44,46,48,50) interventionsgrupp hade en behandlingsmetod som 

bestod av fysisk träning, information till patient samt eventuellt andra fysioterapeutiska 

behandlingsmetoder såsom patellartejpning. Exakt utformning av behandlingsplan för 

interventionsgruppen fanns inte beskrivet.  

  

Selhorst et al. (43) använde ett sekventiellt kognitivt och fysiskt tillvägagångssätt och delade 

intervention- och kontrollgruppen i subgrupper. Patienterna i interventionsgruppen placerades 

i subgrupper efter fysisk och psykologisk status beroende på resultat i förutbestämda tester. 

Interventionen involverade psykologiska och fysiska behandlingsmetoder, medan 

kontrollgruppen arbetade efter en behandlingsplan fokuserad på fysiska nedsättningar. 

Utfallsmått mättes med självskattningsformulär. Interventionsgruppen visade på signifikanta 

förbättringar gällande smärta enligt AKPS och NPRS efter sex veckor. Efter 6 månader fanns 

det ingen skillnad mellan grupperna. 

 

I studien av Rathleff et al. 2016 I (44) mättes quadricepsstyrka med en handhållen 

dynamometer samt undersöktes neuromuskulär kontroll av m. vastus lateralis (VL) och m. 

vastus medialis (VM) under trappgång. Vid uppföljningen efter tre månader hade gruppen 

som erhöll träning i kombination med patientinformation (IG) en större styrkeökning än 

gruppen som endast fick patientinformation (KG) (0.28 Nm/kg större) samt 8-15% mindre 

dysfunktion i VL och VM. Studien av Rathleff et al. 2015 (46) visade på stora förbättringar i 

form av minskad smärta samt högre skattad livskvalitet hos interventionsgruppen jämfört 

med kontrollgruppen vid samtliga uppföljningar. Rathleff et al. 2016 II (48) undersökte 

skillnaden av lokal och distal hyperalgesi hos patienter som skattade sig som återhämtade 

jämfört med ej återhämtade. De som skattade sig själva som återhämtade hade en signifikant 

förbättring kopplat till lokal hyperalgesi (smärta). Rathleff et al. 2018 (50) var en pilotstudie 

https://www.zotero.org/google-docs/?luQbrY
https://www.zotero.org/google-docs/?41AtvU
https://www.zotero.org/google-docs/?p6NlDn
https://www.zotero.org/google-docs/?41AtvU
https://www.zotero.org/google-docs/?RSuI99
https://www.zotero.org/google-docs/?9GYisk
https://www.zotero.org/google-docs/?a7lgnR
https://www.zotero.org/google-docs/?KTcg6A
https://www.zotero.org/google-docs/?WuC3wj
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utan kontrollgrupp som visade på förbättringar efter tre och sex månader, dock ej 

signifikanta. 

  

Selhorst et al. (43) använde ett sekventiellt kognitivt och fysiskt tillvägagångssätt och delade 

intervention- och kontrollgruppen i subgrupper. Patienterna i interventionsgruppen placerades 

i subgrupper efter fysisk och psykologisk status beroende på resultat i förutbestämda tester. 

Interventionen involverade psykologiska och fysiska behandlingsmetoder, medan 

kontrollgruppen arbetade efter en behandlingsplan fokuserad på fysiska nedsättningar. 

Utfallsmått mättes med självskattningsformulär. Interventionsgruppen visade på signifikanta 

förbättringar gällande smärta enligt AKPS och NPRS efter sex veckor. Efter 6 månader fanns 

det ingen skillnad mellan grupperna. 

  

Evidensgradering enligt GRADE 

Evidensgraderingen för individuell fysioterapeutisk behandling i kombination 

patientutbildning kopplat till smärta och funktion baserades på 5 artiklar (43,44,46,48,50) och 

bedömdes enligt GRADE till begränsad (++). Det som sänkte betyget var 1. Publikationsbias 

då flera studier var skrivna av samma forskningsgrupp och studerar samma population, samt 

2. Överensstämmelse på grund av olika stora grupper deltagare mellan studierna och en 

undermålig rapportering av vad för behandling i detalj som faktiskt administrerades. 

  

Aktivitetsmodifiering och belastningshantering 

Rathleff et al. 2019. (49) undersökte effekten av aktivitetsmodifiering och 

belastningshantering. De använde en intervention där patienten skulle modifiera sitt 

rörelsemönster. Träningen skulle utföras inom en rimlig gräns av smärta samt att patientens 

stegring av rehabilitering skulle leda till en långsam återgång till träning. Det resulterade i en 

signifikant och kliniskt relevant förbättring på KOOS efter 12 veckor respektive 12 månader. 

86% av ungdomarna skattade ett lyckat resultat enligt GROC efter 6 veckor, med en något 

lägre prevalens efter 6 (77%) respektive 12 månader (81%). Resultatet jämfördes inte mot en 

kontrollgrupp. 

  

Evidensgradering enligt GRADE 

Evidensgraderingen för att aktivitetsmodifiering och belastningshantering kopplat till 

funktion, livskvalitet och smärta baserades på en artikel (49) och bedömdes enligt GRADE 

till otillräcklig (+). 

https://www.zotero.org/google-docs/?RSuI99
https://www.zotero.org/google-docs/?mgs51v
https://www.zotero.org/google-docs/?dunZVP
https://www.zotero.org/google-docs/?W4fZAk
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Styrketräning med gummiband 

Riel et al. (45) rapporterade en intervention med 3 styrketräningsövningar, knäflexion, 

höftextension och höftabduktion, utförda med Theraband. Interventionsgruppen hade en 

signifikant skillnad i uppmätt kontraktionstid enligt program samt ökad styrka i isometrisk 

höft- och knästyrka efter tre månader. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan 

grupperna gällande förbättring av smärta. Denna studie visade på ett dos-responssamband där 

längre kontraktionstid vid utförande av en övning ledde till förbättrad styrka hos barn och 

unga med PFS. Studien undersökte primärt följsamhet till ordinerat träningsupplägg. Att 

använda sig av visuell samt auditiv feedback på dragkraft samt kontraktionstid jämfört med 

endast feedback för kontraktionstid ökar följsamheten till föreskrivet träningsprogram 

signifikant. 

  

Evidensgradering enligt GRADE 

Evidensgraderingen för effekten av gummibandsträning hos ungdomar med patellofemoral 

smärta på funktion i form av styrka baserades på en artikel (45) och bedömdes enligt GRADE 

till hög (++++). 

  

Diskussion 

Resultatsammanfattning 

Åtta studier hittades i den systematiska sökningen som kopplades till uppsatsens syfte. En 

studie undersökte om tidig sportspecialisering ökar prevalensen av PFSS hos unga atleter, 

vilken visade på en ökning i skaderisk med 1.5 gånger (47). De resterande sju artiklarna 

undersökte fysioterapeutisk behandling för PFS hos barn och ungdomar (43–46,48–50). Fem 

studiers (43,44,46,48,50) resultat visade på goda effekter av multimodal behandling med 

biopsykosociala faktorer för knäsmärta samt självupplevd funktion hos barn och unga både 

kort- och långsiktigt, en av dessa studier, dock bedömdes den gemensamma evidensen som 

otillräcklig enligt GRADE. En studie (49) undersökte aktivitetsmodifiering och 

belastningshantering med goda resultat på självskattningsformulären KOOS och GROC, 

studien gavs betyget otillräckligt gällande evidens enligt GRADE. En studie (45) med hög 

evidens visade att knä- och höft-träning med gummiband resulterade i minskad knäsmärta 

samt ökad muskelstyrka. 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?0hB3MR
https://www.zotero.org/google-docs/?n6JE8H
https://www.zotero.org/google-docs/?6vCCc6
https://www.zotero.org/google-docs/?2GcGij
https://www.zotero.org/google-docs/?4HEl5U
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Resultatdiskussion 

Tidig specialisering och PFS 

Studien som undersökt tidig specialisering och risk för patellofemoral smärta (47) visade att 

det föreligger 50% större risk för flickor att drabbas av patellofemoral smärta om man tränade 

en idrott, jämfört med flera. Studien i sig hade en tillfredsställande stor population, men 

gruppen med multisportande individer (346 st) var nästan dubbelt så stor som gruppen med 

individer som endast tränade en idrott (187 st). Resultatet verkar ändå stämma överens med 

annan forskning på ämnet (51). Bell et al. beskrev att tidigt specialisera sig inom en sport gav 

en ökad risk för överbelastningsskador på 81% jämfört med om idrottaren ägnar sig åt fler 

idrotter (51). Prevalensen av PFSS var hög, 28% av populationen, (47) vilket var liknande 

vad studier gjorda på prevalensen av PFSS med liknande population uppger (52). I denna 

studie var dock populationen något äldre (medelålder 22 år) än i den granskade studien. Mer 

material hade behövts för att säkert kunna påvisa sambandet mellan patellofemoral smärta 

hos unga individer och tidig specialisering. 

  

Interventioner 

Att använda gummiband vid styrketräning av knä- och höft-muskulatur bedömdes ha högst 

evidens enligt GRADE, dock baseras det endast på en studie, och studien (45) visade på 

signifikant ökning av styrka i knä- och höft-muskulatur. Den visade ingen skillnad på 

upplevd smärta. Trots att evidensen enligt GRADE för individuell fysioterapeutisk 

behandling bedömts till begränsad i denna litteraturstudie anser uppsatsförfattarna att det 

fanns bäst resultat för denna intervention, eftersom antalet artiklar på ämnet var fler 

(43,44,46,48,50). På grund av att interventionen i flera av studierna benämns som individuellt 

anpassad är det svårt att exakt säga vad för sorts behandling som bör administreras. 

  

Individuell fysioterapeutisk behandling  

I de studier som använde sig av individuell fysioterapeutisk behandling och patientutbildning 

(43,44,46,48,50) gavs otillräcklig information kring interventionerna, vilket gjorde att det var 

svårt att bedöma generaliserbarheten av resultatet. Studierna ger en vag beskrivning av 

interventionen men specificerade inte vilka typer av övningar, träningsvolym eller intensitet. 

Studierna använde på vissa patienter även andra metoder såsom patellartejpning, 

patellarmobilisation och/eller gradvis exponering. Hur många som fick behandlingen och till 

vilken grad de användes var inte specificerat. Studien av Selhorst et al. (43) hade till och med 

olika längd på interventionen, fyra till sex veckor, beroende på om deltagarna uppnådde ett 
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visst förutbestämt resultat. Detta identifierades som ett problem och gjort att 

uppsatsförfattarna inte kunde ta ställning till om resultatet av interventionen, trots att denna 

studie var den som enligt PEDro hade högst studiekvalitet. Detta verkar vara ett 

genomgående problem hos fler studier som underrapporterar interventionen (53). 

Forskarlaget (43) lyfte psykologiska faktorer som var intressanta, bland annat förhållandet 

mellan rörelserädsla och/eller smärta kopplat till följsamheten till behandlingen. Att arbeta 

tillsammans med patienterna med psykologiska faktorer och inte angripa PFS med en endast 

fysiologiskt inriktad fysioterapeutisk behandling verkade vara tillbörligt hos barn (54,55). 

  

Någonting som studiernas resultat var överens om var att träning av höft- och knämuskulatur 

gav en förbättring i symtom och funktion vid PFS. Det fanns dock inga entydiga resultat om 

vilken sorts träning som var bäst. I en nyligen publicerad studie av Hott et al. (56) beskrev de 

att hos 16-40 åringar med PFS inte fanns någon skillnad efter tre månader gällande 

smärtminskning mellan styrketräningsövningar för enbart knä eller höft alternativt fri fysisk 

aktivitet. Enligt granskade studier i denna uppsats har de ofta haft ett individuellt upplagt 

träningsschema när det kom till övningar, repetitioner, set samt intensitet, det har gett 

liknande resultat när det kom till återhämtning vilket innebär att det bör vara fördelaktigt med 

styrketräning för relevant muskulatur. Interventionerna var varierade gällande duration och 

intervention. I studien av Selhorst et al. (43) har 4-6 veckor med träning 2ggr/vecka gett 

fördelaktigt resultat, samtidigt som 43% rapporterat att de fortfarande upplevde knäsmärta 

efter 6 månader även om det var mindre än vid baseline. Rathleff et al. 2015. (45) har använt 

sig av daglig träning i form av hemträning och övervakad träning i 12 veckor som gett 

liknande resultat trots att följsamheten till träningen var låg (2.2 träningspass/vecka) vilket 

höjer frågan, finns det något fördelaktigt rehabiliteringsupplägg rörande frekvens? Enligt en 

systematisk översikt av Harvie et al. (57) beskrev de att en frekvens på minst 5 gånger per 

vecka var fördelaktigt. 

  

I flera studier av Rathleff et al. (44,46,48,50) användes endast patientutbildning som 

intervention för kontrollgruppen, de nämner även att kontrollgruppen tränat i princip lika 

mycket som interventionsgruppen. Då den träningen inte var specificerad så bör det ses som 

problematiskt när slutsats dragits. Eftersom det kan ses som en faktor som påverkat resultatet 

avsevärt, då det finns en dos-respons gällande träning och förbättring vid PFS (58). Detta gav 

en tanke kring att det vore intressant om interventionerna hade varit en jämförelse med 

https://www.zotero.org/google-docs/?STBbAj
https://www.zotero.org/google-docs/?T9XVy4
https://www.zotero.org/google-docs/?uWoBGo
https://www.zotero.org/google-docs/?sNPyk1
https://www.zotero.org/google-docs/?VBuLi4
https://www.zotero.org/google-docs/?uCdu98
https://www.zotero.org/google-docs/?z4ZneN
https://www.zotero.org/google-docs/?s7U9cu
https://www.zotero.org/google-docs/?mQsPaH
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patientutbildning och träning kontra endast träning, detta för att få mer kontroll över den 

eventuella confoundern som den oidentifierade egenträningen tillfört. 

  

Aktivitetsmodifiering och belastningshantering 

I studien av Rathleff et al. 2019 (49) fokuserade interventionen på hur patienterna skulle 

modifiera sitt rörelsemönster, att de utförde sin träning inom en rimlig gräns av smärta, samt 

att patienten fick lära sig ett sätt att stegra sin rehabilitering för en långsam och säker 

återgång till träning/tävling. Studien var en kohortstudie utan kontrollgrupp med otillräcklig 

evidensgrad enligt GRADE samt låg studiekvalitet enligt PEDro. Trots detta anser 

uppsatsförfattarna att upplägget av interventionen stämmer överens med annan forskning om 

hur PFS bör angripas i form av att modifiera aktivitetsnivå samt neuromuskulär funktion vid 

exempelvis gång- och löpsteg (25,28). Detta innebar att uppsatsförfattarna bedömde studien 

värdefull trots låg evidensgrad, dock krävs fler ordentligt gjorda RCT-studier med liknande 

intervention som jämför med en kontrollgrupp, för att dra en slutsats. 

 

Följsamhet 

Att barn och ungdomar var en patientgrupp som hade låg följsamhet till de träningsprogram 

som de fått ordinerat har diskuterats i många av de granskade studierna. (44–46,48,50). Det 

var samtidigt många studier som visar på att följsamheten till rehabiliteringsprogram var en 

viktig faktor för att få en bättre och kortare rehabiliteringstid (59–62). Följsamheten till 

rehabilitering verkar vara ett av de stora problemen när det kommer till rehabilitering för barn 

och ungdomar som medför svårigheter för både vårdgivare och patient, det finns en mängd 

olika tankar kring faktorer som kan öka följsamheten (63). Då följsamhet till behandling och 

dos-respons är faktorer som ökar chansen för god rehabilitering och återgång till idrott 

(58,64) så bör det vara något att ha i åtanke vid planering av rehabilitering. 

Uppsatsförfattarna anser att det krävs mer forskning för att identifiera metoder för att öka 

följsamheten. 

  

Metoddiskussion 

Design 

För denna studie valdes en systematisk litteraturstudiemetod för att granska evidensläget. På 

grund av det smala utbudet av RCT:er blir det mer komplicerat att utvärdera evidensen 

resultaten på ett lämpligt sätt. Uppsatsförfattarna anser att det hade gett ett mer givande 

resultat att inkludera studier som har en lägre evidensnivå för att få en överskådlig bild över 

https://www.zotero.org/google-docs/?zAEwuI
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forskningsområdet och kunna få fram intressanta analyser. Att använda sig av något bredare 

inklusionskriterier hade kunnat resultera i fler artiklar till studien, samt mer homogena 

artiklar. Detta hade gett en möjlighet till starkare resultat samt en bättre diskussion eftersom 

det hade inkluderats mer data/fakta som kunnat väga för eller emot det resultat som 

redovisats i uppsatsen. I och med att artiklarna i denna uppsats rapporterar olika 

interventioner var det svårt att komma fram till en adekvat slutsats. 

 

Litteratursökning 

Sökord och databassökningen hade en stor påverkan på mängden material att tillgå, vilket 

innebar att författarna valde att använda sig av en systematisk sökning för att få med hela 

evidensläget utifrån frågeställningarna, vilket ansågs som en styrka med studien. Databaserna 

som valdes för sökning var PubMed och PEDro. Sökning i fler databaser som exempelvis 

SPORTDiscus hade eventuellt kunnat ge mer material, men i brist på tillgång prioriterades 

detta bort. I nuläget verkar det inte finnas fler studier som riktar in sig mot unga med PFS, 

vilket stämmer överens med vad Van Middelkoop nämnt i sin studie (34), att det fanns 

väldigt lite information kring denna patientgrupp. Därmed förmodade uppsatsförfattarna att 

de samlat det material som fanns att tillgå. För att undersöka sambandet mellan 

patellofemoral smärta hos unga och tidig specialisering vore det relevant att inkludera andra 

typer av studier, då sökningen endast gav en kohortstudie som undersökte sambandet mellan 

tidig specialisering och PFS hos ungdomar. Observationsstudier hade varit ett alternativ att 

använda för att påvisa epidemiologin på grund av studiernas användbarhet. 

  

Kontakt togs inte med forskare inom området, inte heller sökning av grå litteratur, som är 

material som upprättats av alla nivåer av statlig- och akademisk verksamhet samt företagande 

men som inte är kontrollerade av kommersiella utgivare. Det kan exempelvis vara 

akademiska uppsatser/avhandlingar, forskningsrapporter och pågående forskning. Grå 

litteratur ses som en viktig del i systematiska litteraturstudier och bör vara med för att skapa 

en översikt av relevant resultat (65). Därför borde en sådan sökning gjorts för att få ett 

bredare utbud av relevant information/data till uppsatsen. 

 

Val av studier 

Urvalet av studier efter den systematiska sökningen var litet och det fanns endast åtta studier, 

vilket gjorde att författarna valde att inkludera alla studier. Som tidigare nämnt i resultatet var 

https://www.zotero.org/google-docs/?ByaXsT
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studiernas upplägg, intervention samt syfte med studierna vitt skilda vilket gjorde det svårt att 

komma fram till en slutsats genom att ställa studierna mot varandra. 

 

Majoriteten (75%) av studierna var skrivna av Rathleff et al. (44–46,48–50) vilket innebar att 

det fanns en stor risk för bias av forskningsresultaten, samt brister i överförbarhet. Då dessa 

studier även utfördes på en liknande befolkning i samma land så gjorde det att 

överförbarheten eventuellt blir svårare, speciellt till länder som inte har ett liknande 

socioekonomiskt klimat. 

 

Kvalitetsgranskning 

PEDros granskningsmall för RCT studier användes för att granska studiekvalitet på samtliga 

studier, trots att mallen inte var gjord för kohortstudier. På grund av anpassningsbarheten 

ansågs användandet av mallen relevant för kohortstudier ändå, med reservation att de startade 

med lägre betyg. Detta eftersom PEDro inte var utformad för att granska alla studier som var 

med i uppsatsen så blev det svårare att dra slutsatser från resultatet eftersom skalan inte var 

testad för alla typer av studier. Efter kvalitetsgranskning av PEDro var det endast en studie 

som tilldelades hög studiekvalitet (43), tre studier fick medelhög kvalitét (44–46) och fyra 

studier låg kvalitét (47–50). Det visar på att kvaliteten varierade inom området, 

uppsatsförfattarna anser att trots ett högre evidensbetyg var den totala datan för svag för att 

kunna uttala sig om något resultat var signifikant och/eller kliniskt relevant. Trots att en 

studie kan vara gjord med en god metodologisk kvalitet behöver det inte betyda att studiens 

resulterar i någonting som räcker för att skapa en teori eller en konsensus, utan att det behövs 

finnas en större mängd studier med god evidensnivå för att det ska gå att dra några större 

slutsatser. 

  

GRADE-skalan användes för att bedöma evidensvärdet hos inkluderade studier, då skalan 

framför allt är utformad för RCT-studier användes en modifierad GRADE-skala för 

kohortstudier (42). De två skalorna är utarbetade för att användas på studier som har en 

kontrollgrupp eller jämför två eller fler grupper (66), och då två studier i uppsatsen inte 

jämfört grupper (49,50) var skalorna inte optimala. Modifierade GRADE användes för 

studier trots detta, med vetskapen om att poängsättningen inte var anpassad för studiernas 

utformning, vilket lett till att resultatet av studien eventuellt var missvisande. Vid 

bedömningen av evidensgrad för de specifika interventionerna så fanns det vid 
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https://www.zotero.org/google-docs/?K98Sc7
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aktivitetsmodifiering och belastningshantering samt styrketräning med gummiband endast en 

studie vardera. Detta innebar att det förelåg risk att bedömningarna var missvisande. 

  

På grund av uppsatsförfattarnas ringa erfarenhet av att granska studier enligt PEDro och 

GRADEs mallar var det möjligt att denna process inte gjorts helt enligt ordentlig praxis. 

Därför finns möjligheten att studiegranskningens resultat i denna uppsats är snedvridet, vilket 

ses som ett tillkortakommande med studien. 

 

Etisk diskussion 

I ett antal av de granskade studierna nämner författarna att deltagarna helst inte bör använda 

smärtstillande under interventionens gång. Detta väcker frågan då efter den 1 januari 2020 är 

svensk lag enligt barnkonventionen ska ha barnets bästa i åtanke vid vård (67). Om ett barn 

har ont i knät, och denne känner att det finns ett behov av att använda smärtstillande, är det då 

etisk korrekt att säga till barnet att den inte ska använda smärtstillande för resultatets skull? 

På samma sätt kan frågan vändas och tänka att bör man råda barn att inte använda 

smärtstillande på grund det beroende det kan framkalla, samt biverkningar det kan medföra. 

 

Konklusion 
Det verkar finnas en koppling mellan tidig specialisering och en ökad risk PFS hos unga 

tjejer, dock baseras detta resultat endast på en studie, vilket innebär att resultatet är svagt, 

men bör betraktas som en riskfaktor som kliniker bör ha i åtanke vid behandling av PFS. En 

behandling bör fokusera på att modifiera arbetsbelastningen som en ensidig träning innebär. 

  

Patellofemoral smärta hos barn och ungdomar är ett område där litteraturen identifierats som 

begränsad och de enstaka studier som finns undersöker olika aspekter av problematiken. 

Något som identifierades var att träning för knä- och höft-muskulatur användes ofta som del 

av behandlingen som visade sig ha positiv effekt på upplevd smärta och funktion. Det var 

däremot svårt att säga vilket upplägg/träningsmetod som var mest fördelaktig. Fler studier på 

området behövs för att kunna utföra en evidensbaserad behandling. En försvårande faktor 

som identifierats var att barn och ungdomars följsamhet till rehabiliteringsprogrammen var 

relativt låg, någonting en vårdgivare bör ha i åtanke vid planering av behandling. Framtida 

studier inom detta område bör ha denna faktor i åtanke och gärna inkludera en undersökning 

kring hur man kan öka följsamhet till rehabiliteringen hos barn och unga med PFS. 
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För kliniker är bilden fortfarande oklar kring vad som ska prioriteras hos barn och unga men 

det bör involvera en individanpassad multimodal rehabilitering. En kombination av 

styrketräning för knä- och höft-muskulatur samt patientutbildning kring vilka faktorer som 

påverkar problematiken bedöms som tillbörlig behandling. 

  

Klinisk nytta 

 Observera att underlaget för dessa rekommendationer är begränsad. 

• Tidig specialisering ger ökad risk för överbelastningsskador såsom patellofemoral 

smärta hos tjejer. 

• Rehabiliteringen bör vara träningsbaserad och inkludera psykosociala faktorer. 

• Styrketräningsövningar bör involvera övningar för knä och höft-muskulatur.  
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Bilaga 1. Sökning & Systematiskt urval 

Databas Sökord med begränsningarna 

Engelska + åren 2009-2019 

Antal träffar 

(överlappningar) 

Antal relevanta 

träffar enligt 

abstract 

Antal relevanta 

träffar enligt 

artikelinnehåll 

PubMed 

((((((((Adolescent[MeSH 
Terms]) OR 
Adolescent[Title/Abstract]) 
OR Teen*[Title/Abstract]) OR 
Youth[Title/Abstract])) AND 
(((((Patellofemoral 
Joint[MeSH Terms]) OR 
Patellofemoral 
Joint[Title/Abstract]) OR 
Patellofemoral Pain 
Syndrome[MeSH Terms]) OR 
Patellofemoral Pain 
Syndrome[Title/Abstract]) OR 
Anterior Knee 
Pain[Title/Abstract])) AND 
"last 10 years"[PDat])) AND 
((((((((((Clinical Trial[MeSH 
Terms]) OR Clinical 
Trial[Title/Abstract]) OR 
Intervention 
Study[Title/Abstract]) OR 
Randomized Controlled 
Trials as Topic[MeSH 
Terms]) OR 
RCT[Title/Abstract]) OR 
Randomi*[Title/Abstract]) OR 
Case-Control Studies[MeSH 
Terms]) OR Case*Control 
Stud*[Title/Abstract]) OR 
Cohort Studies[MeSH 
Terms]) OR Cohort 
Stud*[Title/Abstract]) 
 
Filters: 10 years 

378  8 

PubMed 

((((Adolescent[MeSH Terms]) 
OR 
Adolescent[Title/Abstract]) 
OR Teen[Title/Abstract]) OR 
Youth[Title/Abstract]) AND 
((Patellofemoral Pain[MeSH 
Terms]) OR Patellofemoral 
Pain[Title/Abstract]) AND 
((((((((((Clinical Trial[MeSH 
Terms]) OR Clinical 
Trial[Title/Abstract]) OR 
Intervention 
study[Title/Abstract]) OR 
Randomized Controlled 
Trials as Topic[MeSH 
Terms]) OR 
RCT[Title/Abstract]) OR 
Randomi*[Title/Abstract]) OR 
Case-Control Studies[MeSH 
Terms]) OR Case*Control 
Stud*[Title/Abstract]) OR 
Cohort Studies[MeSH 
Terms]) OR Cohort 
Stud*[Title/Abstract]) 
 
Filters: 10 years 

140 (140) 27 8 

PEDro Patellofemoral and adolescent 3 (3) 3 3 

PEDro Anterior knee and adolescent 9 (2) 2 2 
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Bilaga 2. Mall PEDro-skalan  
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Notes on administration of the PEDro scale: 

All criteria Points are only awarded when a cr iter ion is clear ly 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 

variabi l ity include standard deviations, standard errors, confidence intervals, interquartile ranges 

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

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

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

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

subjects in each category is given for each group. 
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Bilaga 3. Exkluderade studier 
Namn på exkluderad studie samt URL Anledning till exkludering 

Age-Dependent Patellofemoral Pain: Hip and 

Knee Risk Landing Profiles in Prepubescent and 

Postpubescent Female Athletes. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30091937 

Undersöker inte effekt av en 

behandling.   

Treatment Success of Hip and Core or Knee 

Strengthening for Patellofemoral Pain: Development of 

Clinical Prediction Rules. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29893604 

Ej relevant ålder på population. 

Is hip strengthening the best treatment option for females 

with patellofemoral pain? A randomized controlled trial 

of three different types of exercises. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29661570 

Ej relevant ålder på population. 

Patellofemoral Kinematics and Tibial 

Tuberosity-Trochlear Groove Distances in 

Female Adolescents With Patellofemoral Pain 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28029800 

Ej relevant utfallsmått. 

Evaluating the potential synergistic benefit of a 

realignment brace on patients receiving exercise therapy 

for patellofemoral pain syndrome: a randomized clinical 

trial. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27146819 

Ej relevant ålder på population. 

Effects of compliance on trunk and hip integrative 

neuromuscular training on hip abductor strength in female 

athletes. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24751656 

Ej relevant utfallsmått. Ej patienter med 

PFS.  

Effects of functional stabilization training on pain, 

function, and lower extremity biomechanics in women 

with patellofemoral pain: a randomized clinical trial. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24568258 

Ej relevant ålder på population.  

Closed kinetic chain exercises with or without additional 

hip strengthening exercises in management of 

patellofemoral pain syndrome: a randomized controlled 

trial. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23820880 

Fulltext ej tillgänglig.  

A longitudinal evaluation of maturational effects on lower 

extremity strength in female adolescent athletes. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23619561 

Ej intervention.  

The effects of two therapeutic patellofemoral taping 

techniques on strength, endurance, and pain responses. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23557728 

Ej relevant ålder på population. 

Knee kinetic pattern during gait and anterior knee pain 

before and after rehabilitation in patients with 

patellofemoral pain syndrome. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22398138 

Fulltext ej tillgänglig, ej relevant ålder 

på population. 

Neuromuscular activity and knee kinematics in 

adolescents with patellofemoral pain. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23524514 

Ej relevant studietyp.  

Early intervention for adolescents with patellofemoral 

pain syndrome--a pragmatic cluster randomised 

controlled trial. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22280484 

Studieprotokoll till Exercise during school 

hours when added to patient education improves 

outcome for 2 years in adolescent patellofemoral 

pain: a cluster randomised trial 
The effects of quadriceps strengthening on pain, function, 

and patellofemoral joint contact area in persons with 
Ej rätt ålder på population. 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/29893604
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/29893604
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/29893604
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/29661570
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/29661570
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/29661570
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/27146819
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/27146819
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/27146819
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/27146819
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/24751656
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/24751656
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/24751656
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/24568258
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/24568258
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/24568258
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/23820880
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/23820880
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/23820880
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/23820880
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/23619561
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/23619561
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/23557728
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/23557728
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/22398138
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/22398138
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/22398138
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/23524514
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/23524514
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/22280484
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/22280484
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/22280484
https://www.zotero.org/google-docs/?2ihred
https://www.zotero.org/google-docs/?2ihred
https://www.zotero.org/google-docs/?2ihred
https://www.zotero.org/google-docs/?2ihred
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/22248804
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/22248804
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patellofemoral pain. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22248804 

Hip strengthening prior to functional exercises reduces 

pain sooner than quadriceps strengthening in females with 

patellofemoral pain syndrome: a randomized clinical trial. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21654093 

Ej rätt ålder på population. 

Effect of foot orthoses contour on pain perception in 

individuals with patellofemoral pain. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21242465 

Finns ej tillgänglig i fulltext. 

The effect of taping, quadriceps strengthening and 

stretching prescribed separately or combined on 

patellofemoral pain. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20632302 

Ej rätt ålder på population. 

Cost-utility of exercise therapy in adolescents and young 

adults suffering from the patellofemoral pain syndrome. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19706002 

Ej rätt ålder på population. 

Individualized physiotherapy in the treatment of 

patellofemoral pain. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24852505 

Ej rätt ålder på population. 
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