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Sammanfattning: 
Bakgrund: Löpning är en populär motionsform runt om i världen. Iliotibialbandssyndrom 

(ITBS) är en av de vanligaste överbelastningsskadorna hos löpare. Flera olika konservativa 

behandlingsmetoder har studerats, men evidensen för dessa är begränsad och otillräcklig för 

att stödja en specifik behandlingsmetod. Syfte: Att genom en strukturerad litteraturstudie 

beskriva vilka konservativa behandlingsmetoder som studerats för löpare med ITBS samt 

vilken effekt dessa behandlingsmetoder rapporterats ha på smärta. Metod: En sökning för att 

identifiera relevanta artiklar genomfördes i databaserna PubMed, Cinahl, Scoupus och Web of 

Science. De söktermer som användes var iliotibial band syndrome, iliotibial band friction 

syndrome och iliotibial band strain. En grovsållning av titlar och abstrakt utfördes. Potentiellt 

relevanta artiklar hämtades i fulltext, och därefter utfördes en relevansbedömning. 

Inkluderade artiklars metodologiska kvalité granskades. En etisk granskning utfördes av 

samtliga inkluderade artiklar. Resultat: Fyra randomiserade kontrollerade studier och två 

kohortstudier inkluderades. De interventioner som studerades i artiklarna var korrektion av 

tänkta etiologier till löprelaterade skador, anti-inflammatoriskt / smärtstillande läkemedel, 

djup tvärfriktionsmassage, höftstärkande rehabiliteringsprogram, kortikosteroid injektion samt 

stötvågsbehandling jämfört med manuell terapi. Många av interventionerna reducerade 

smärta, dock i varierande grad. I två av studierna var det ingen signifikant skillnad i 

reducering av smärta mellan interventions- och kontrollgrupp. Artiklarna hade varierande 

metodologisk kvalité. Slutsats: Trots att ITBS är vanligt förekommande hos löpare har 

relativt få studier undersökt dess konservativa behandlingsmetoder. Flera av studierna 

indikerade positiva resultat i form av smärtreduktion men det föreligger svårigheter i att dra 

slutsatser om effekt från behandlingsmetoderna på grund av metodologiska svagheter. 
 

Abstract:  
Background: Running is a popular form of exercise around the world. Iliotibial band 

syndrome (ITBS) is one of the most common overuse injuries in runners. Several different 

conservative treatment methods have been studied, but evidence is limited and not sufficient 

enough to support a specific treatment method. Objective: To describe through a structured 

literature review the conservative treatment methods studied on runners with ITBS and the 

effect these treatment methods have on pain. Method: A search to identify relevant articles 

was carried out in the PubMed, Cinahl, Scoupus and Web of Science databases. The search 

terms used were iliotibial band syndrome, iliotibial band friction syndrome and iliotibial band 

strain. A screening of titles and abstracts was made. Potentially relevant articles were 

obtained in full text, and then a relevance assessment was performed. The methodological 

quality of the included articles was examined. An ethical review was conducted on all 

included articles. Results: Four randomized controlled trials and two cohort studies were 

included. The interventions studied in the articles were correction of the supposed aetiological 

factors for running related injuries, anti-inflammatory / analgesic drugs, deep transverse 

friction massage, hip strengthening rehabilitation program, corticosteroid injection and 

shockwave treatment compared to manual therapy. Many of the interventions reduced pain, 

however, to varying degrees. In two of the studies there was no significant difference in 

decrease of pain between intervention and control group. The articles had varied 

methodological quality. Conclusion: Although ITBS is common in runners, relatively few 

studies have investigated it’s conservative treatment methods. Several of the studies indicated 

positive results in the form of pain reduction but there are difficulties in drawing conclusions 

about effect from the treatment methods due to methodological weaknesses. 
 

Nyckelord: Iliotibialbandssyndrom, löparskador, konservativ behandling fysioterapi
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1. BAKGRUND 
 

Löpning som motionsform bedrivs runt om i hela världen och är en av de mest populära 

formerna av träning. Det har varit populärt sedan 1970-talet och utövandet har ökat successivt 

sedan början av 2000-talet.(1) Träningsformen är i sig lätt att utföra, relativt billig, 

tidseffektiv och lättillgänglig(2). Det är också ett effektivt sätt att förbättra sin fysiska hälsa 

på(1), där forskning visat att även tidigare inaktiva individer genom löpträning förbättrar en 

rad hälsomarkörer(3). En nackdel med träningsformen är att skador är vanligt förekommande, 

framför allt i nedre extremitet(4) där knät är den vanligaste skadelokalisationen(1). Incidencen 

av skador i nedre extremitet har hos löpare rapporterats vara mellan 19-79 %(4). Cirka 80 % 

av skadorna är överbelastningsskador(1), vilket kan definieras som en skada som uppkommit 

till följd av upprepat mikrotrauma utan ett enskilt identifierbart tillfälle som orsak till 

skadan(5).  

 

Det iliotibiala bandet (ITB) eller tractus iliotibialis sitter på lateralsidan av låret och är en tre 

till fyra centimeter bred lodrät förstärkning av den rörformade fascian som omger 

lårmuskulaturen. ITB fungerar som ett elastiskt ligament för kontrollen av bäckenlutningen 

när vi befinner oss på ett ben(6) samt stabiliserar knäleden anterolateralt(7). 

 

Iliotibialbandssyndrom (ITBS) är en av de vanligaste överbelastningsskadorna hos löpare med 

en livstidsprevalens på 7–14%(8) varför det ibland benämns löparknä(9). 

Även om löpare är den grupp som drabbas i störst utsträckning drabbar det även andra 

idrottare, bland annat cyklister, fotbollsspelare, och roddare(8).  

 

Smärta vid ITBS karaktäriseras av tilltagande smärta över knäts lateralsida i samband med 

fysisk träning(10). Många uppmärksammar att smärtan tidigt i skadeförloppet framträder en 

stund in i eller i slutet av träningspasset(7), vid löpning efter ca två till tre kilometer eller 

längre(9). Smärtan avtar normalt då aktiviteten avbryts(10). Smärtan beskrivs initialt ofta som 

diffus över hela knäts lateralsida(11). I ett senare skede i skadeförloppet initieras smärtan 

tidigare i träningspasset(7) och kan då upplevas skarpare och mer precist över laterala 

femurkondylen. Vid uttalad ITBS kan även vilosmärta förekomma(11). 

 

ITBS är i de flesta fall en klinisk diagnos(10) som baseras på främst en noggrann anamnes 

och en klinisk undersökning (7). I de flesta fall behövs ingen ytterligare undersökningsmetod 

men vid diagnostisk osäkerhet eller för att utesluta annan skada kan en undersökning med 

magnetisk resonanstomografi genomföras. Vidare kan en injektion med kortikosteroider vara 

till hjälp för att stödja diagnosen.(10) Den traditionella synen på orsaken till ITBS är att den 

distala delen av ITB irriteras genom att friktion uppstår när denna upprepat glider över 

laterala femurkondylen vid rörelse i knäleden(12) vilket förklarats kunna leda till 

inflammation av ITB i området samt underliggande strukturer(11). Denna friktionsteori har 

blivit utmanad av forskare(13) som menar att ITB inte har förmåga att glida på det beskrivna 

sättet. De menar i stället att orsaken är den komprimerande effekt som ITB utövar mot 

underliggande vävnad när den kontraheras. Vidare föreligger oenighet kring vilken eller vilka 

strukturer som är involverade(7) och i kontrast till förklaringen om inflammation saknas ofta 

inflammatoriska svar vid kirurgisk undersökning(8). En rad olika externa riskfaktorer har 

föreslagits kunna bidra till utvecklandet av ITBS så som ökad löpdistans, kort erfarenhet av 

löpning, backlöpning samt snabbt ökad volym av löpning(14). Gällande interna faktorer har 

det framförts att nedsatt flexibilitet och nedsatt muskelstyrka främst i höftens abduktorer 

kunnat bidra till ITBS, dock är evidensen för detta inte samstämmig och begränsad(12). Det 

råder således en oklarhet om vilka mekanismer som ligger bakom utvecklingen av 
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smärttillståndet vid ITBS, vilka strukturer som är involverade samt vilka faktorer som bidrar 

till utveckling av smärttillståndet. 

 

Tidigare systematiska översiktsartiklar(15,16) har rapporterat om olika konservativa 

behandlingsmetoder som undersökts i syfte att behandla ITBS. Olika behandlingsmetoder 

baserade på olika teorier om etiologin till ITBS har studerats men översikterna rapporterar att 

evidensen för att stödja en specifik behandlingsmetod är otillräcklig. I sällsynta långdragna 

fall av ITBS används ibland kirurgiska åtgärder(14) där det rapporterats(16) om två artiklar 

som bidragit med begränsad evidens för positiv effekt av två olika kirurgiska tekniker; 

bursektomi respektive resektion av laterala synoviala recessen. 

 

Löpning är således en av de mest populära motionsformerna(1) och ITBS är en mycket vanlig 

överbelastningsskada i den stora löparpopulationen(9). Flera olika konservativa 

behandlingsmetoder har studerats, men evidensen för dessa behandlingar har tidigare 

rapporterats(15,16) vara begränsad och otillräcklig för att stödja en specifik 

behandlingsmetod. Ingen översiktsartikel på ämnet har publicerats sedan 2012. Att ge en 

klarare bild över dessa behandlingsmetoder samt hur de påverkar smärtintensiteten, bör bidra 

till att ge en så effektiv och evidensbaserad behandling som möjligt vid ITBS. 

 

 

 

2. SYFTE 
 

Syftet är att genom en strukturerad litteraturstudie beskriva vilka konservativa 

behandlingsmetoder som studerats för löpare med iliotibialbandssyndrom samt vilken effekt 

behandlingsmetoderna rapporterats ha på smärta. 

 

 

 

3. FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

• Vilka konservativa behandlingsmetoder har studerats för löpare med 

iliotibialbandssyndrom? 

• Vilken effekt på smärtintensitet har rapporterats från studier av konservativa 

behandlingsmetoder för löpare med iliotibialbandssyndrom? 

 

 

 

4. METOD 
 

Som stöd i processen i att genomföra den strukturerade litteraturstudien användes 

övergripande arbetsprocessen för systematisk utvärdering av vetenskapligt underlag som SBU 

(Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering) tagit fram(17). Som stöd i 

konstruktionen av frågeställningarna användes PICO (Population, Intervention, Control, 

Outcome)(18). 
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4.1 Inklusions- och exklusionskriterier  
 

Studiens inklusions- och exklusionskriterier var:  

 

Inklusionskriterier: 

• Populationen utgjordes av löpare diagnosticerade med iliotibialbandssyndrom 

• Interventionen utgjordes av konservativa behandlingsmetoder (all icke-kirurgisk 

behandling) 

• Designen var något av följande: 

o Experimentell (randomiserade kontrollerade studier – RCT, kontrollerade 

studier - CCT, kvasiexperimentella studier) 

o Observationsstudier; kohort- och fall–kontrollstudier 

• Utfallsmåttet var smärtintensitet  

 

Exklusionskriterier:  

• Artiklar skrivna på annat språk än engelska och svenska 

• Översiktsartiklar  

• Fallstudier 

• Fallbeskrivningar / Case reports 

• Studier utan smärtskattning som utfallsmått 

 

 
4.2 Litteratursökning 
 

Initialt genomfördes testsökningar för respektive databas (PubMed, Cinahl, Scoupus och Web 

of Science) för att identifiera relevanta söktermer samt databasspecifika ämnesord. Som stöd i 

denna inledande fas konsulterades en bibliotekarie vid Högskolan i Dalarna. Huvudsökningen 

genomfördes 28:e januari, 2018 i de elektroniska databaserna PubMed, Cinahl, Scoupus och 

Web of Science med följande söktermer: Iliotibial band syndrome, iliotibial band friction 

syndrome, iliotibial band strain. För exakt sökstrategi för respektive databas, se bilaga 1. 

Samtliga artiklar exporterades till referenshanteringsprogrammet End note web(19) där en 

automatiserad dubbelkontroll genomfördes. Dubbletterna kontrollerades därefter manuellt av 

författarna för att bekräfta att de verkligen var dubbletter, om så var fallet raderades dessa. 

Artiklarna exporterades därefter till referenshanteringsprogrammet Rayyan(20) för att 

underlätta abstraktgranskningen. 

 

 
4.3 Urval av artiklar 
 

Båda författarna screenade samtliga artiklars titlar och abstrakt. De potentiellt relevanta 

artiklarna utifrån studiens syfte och frågeställning samt uppsatta inklusions- och 

exklusionskriterier hämtades i fulltext. Utöver detta granskades relevanta artiklars 

referenslistor (handsökning). De identifierade artiklarna granskades därefter i fulltext av båda 
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författarna för bedömning av relevans. Som stöd i relevansbedömningen användes utöver 

studiens inklusions- och exklusionskriterier SBU:s (Statens Beredning för medicinsk och 

social utvärderings) mall för bedömning av relevans(21). Mallen är uppbyggd av ett antal 

frågor kring studiepopulation, undersökt intervention, jämförelseintervention, effektmått och 

studielängd. Frågorna besvaras med ja, nej, oklart eller ej tillämpningsbart. De studier som 

efter relevansbedömmningen bedömdes som relevanta inkluderades i studien. Både 

screeningen av titlar och abstrakt samt relevansbedömningen skedde enskilt och blindat 

mellan författarna för att därefter jämföras. Vid oenighet mellan författarna kring om en 

artikel skulle gå vidare till fulltextgranskning eller om en artikel skulle inkluderas eller inte 

utfördes en ny granskning av båda författarna för att därefter fatta ett beslut. 

 

 
4.4 Metodologisk kvalité  
 

Inkluderade artiklarnas metodologiska kvalitet granskades av båda författarna. Artiklarna 

delades upp mellan författarna för att efter granskning växlas mellan författarna för kontroll. 

Vid oenighet i granskningen användes samma princip som beskrivits i urval av artiklar. Som 

stöd i kvalitetsgranskning användes SBU:s mallar för kvalitetsgranskning(22,23). Mallarna är 

uppbyggda av ett antal frågor kring selektionsbias, behandlingsbias, bedömningsbias, 

bortfallsbias och rapporteringsbias. Frågorna besvaras med ja, nej, oklart eller ej 

tillämpningsbart. Mallarna avslutas med en sammanfattande bedömning av risk för 

systematiska fel (bias) som graderas som låg, medelhög eller hög. I denna litteraturstudie 

bestämdes att: 

• Tre eller fler kategorier av graderingen låg risk gav den totala bedömningen låg risk 

för systematiska fel 

• Tre eller fler kategorier av graderingen medelhög risk gav den totala bedömningen 

medelhög risk för systematiska fel  

• Tre eller fler kategorier av graderingen hög risk gav den totala bedömningen hög risk 

för systematiska fel.  

Kategorierna behandlingsbias och bedömningsbias värderades extra högt då dessa kategorier 

till störst del berörde denna litteraturstudies syfte och frågeställningar vilka handlar om 

behandling av ITBS (behandlingsbias) och dess påverkan på smärta (bedömningsbias). Dessa 

kategorier var utslagsgivande om likställt läge skulle uppstå.  
 
 
4.5 Etisk granskning 
 

I en artikel från 2015 av Vergnes et al.(24) uttrycks att etiska frågeställningar är något 

författare till systematiska litteraturöversikter sällan berör vilket de förmodar beror på den 

bakomliggande viljan att utföra en så uttömmande informationssökning som möjligt. De 

menar vidare att detta potentiellt kan leda till att man inkluderar data från artiklar 

innehållandes oetisk forskning. Mot bakgrund av detta utfördes en grundläggande etisk 

granskning av inkluderade artiklar. Granskningen byggde på den checklista framtagen av 

Weingarten et al.(25) för bedömning av forskningsetiska aspekter vid litteraturstudier. De 

aspekter som granskades är om personerna som ingått i studien har givit sitt samtycke att 

deltaga, om en forskningsetisk kommitté granskat och godkänt studien, huruvida författarna 

redovisat hur forskningen finansierats samt om de redovisat sina eventuella särintressen. En 
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etisk prövning bedömdes ej vara nödvändig främst då projektet ej skulle inbegripa nya 

kliniska försök eller data som tidigare ej var publicerade. Istället användes ovan nämnda 

checklista för att på så sätt redovisa om forskningsetiska aspekter beaktats.  

 

 

 

5. RESULTAT 
 

 
5.1 Litteratursökning 
 

Av de totalt 857 artiklar som genererades från sökningen bedömdes 15 artiklar som potentiellt 

relevanta för fulltextgranskning. Av dessa bedömdes sex artiklar(26–31) vara relevanta för 

studiens syfte och frågeställningar samt mötte uppsatta inklusions- och exklusionskriterier och 

inkluderades. Fyra artiklar(27,29–31) var randomiserade kontrollerade studier och två(26,28) 

var kohortstudier. Nio artiklar bedömdes efter granskning som irrelevanta och exkluderades 

därför, orsaken till detta dokumenterades. Ett flödesdiagram över litteratursökningen i 

enlighet med PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

Analyses) Guidelines(32) finns beskrivet nedan (figur 1).
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Figur 1. Flödesdiagram över litteratursökning. 
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5.2 Metodologisk kvalité  
 

Resultatet från granskningen av artiklarnas metodologiska kvalité finns beskrivet nedan 

(Tabell 1). En artikel(31) bedömdes ha hög risk för bias, tre artiklar(26,28,29) bedömdes ha 

medelhög risk för bias, och två artiklar(27,30) bedömdes ha låg risk för bias. Alla artiklar 

förutom Schwellnus et al.(30) bedömdes ha medelhög risk för bias i kategorin 

bedömningsbias. Detta berodde främst på att utfallsmåttet (självskattning av upplevd smärta) i 

många av artiklarna ej var okänsligt för bedömningsbias. I kategorin selektionsbias bedömdes 

fyra artiklar(26–28,30) ha låg risk för bias och två artiklar(29,31) bedömdes ha medelhög risk 

för bias. I kategorin behandlingsbias bedömdes två artiklar(28,30) ha låg risk för bias, två 

artiklar(27,29) bedömdes ha medelhög risk för bias och två artiklar(26,31) bedömdes ha hög 

risk för bias. I kategorin bortfallsbias bedömdes fem artiklar(26,27,29–31) ha låg risk för bias 

och en artikel(28) bedömdes ha hög risk för bias. I kategorin rapporteringsbias bedömdes tre 

artiklar(27–29) ha låg risk för bias, två artiklar(26,30) bedömdes ha medelhög risk för bias 

och en artikel(31) bedömdes ha hög risk för bias. I kategorin intressekonfliktsbias bedömdes 

samtliga artiklar(26–31) ha hög risk för bias.  

 

 

Tabell 1. Kvalitetsbedömning  
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5.3 Etisk granskning 
 

Resultatet från den etiska granskningen av artiklarna finns beskrivet nedan (Tabell 2). Tre av 

artiklarna redovisade att informerat samtycke inhämtats från deltagarna(29–31). I fyra av 

artiklarna redovisades att en forskningsetisk kommitté granskat och godkänt studien(27,29–

31). Eventuell finansiering redovisades i tre av artiklarna(28–30). Ingen av artiklarna 

redovisade eventuella särintressen. 

 

 

Tabell 2. Etisk granskning 
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5.4 Huvudresultat  
 

Många olika konservativa behandlingar har studerats för ITBS. Till denna litteraturstudie 

identifierades sex artiklar; fyra randomiserade kontrollerade studier (27,29–31) och två 

kohortstudier(26,28). Dessa artiklar är beskrivna i text samt i resultattabell (Tabell 3). 

Studierna har multifacetterade behandlingsstrategier med många komponenter, där den 

huvudsakliga interventionen ofta kompletteras med fysioterapi eller standardbehandling, 

vilket används som ett paraplybegrepp för en mängd olika behandlingar såsom massage, 

ultraljud och stretch av ITB. Vila från löpning samt lokal kylbehandling är två andra åtgärder 

som ofta utförts utöver artiklarnas huvudsakliga intervention. Artiklarna är utgivna mellan 

1984-2016. Fyra av artiklarna är från Sydafrika(27–30), en från USA(26) och en från 

Sverige(31).



D=dag/dagar; IG=interventionsgrupp; ITB=iliotibial bandet; K=kvinnor; KG=kontrollgrupp; M=män; MÅ=månader; V=veckor 
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Tabell 3 – Resultattabell 
Artikelförfattare 
Land 

 

Design Uppföljningstid Population Studerad 
behandlingsmetod 

interventionsinnehåll Resultat 
 

Studiekvalitét 

Pinshaw et al.(28) 
1984 
 
Sydafrika 

Kohort, 
Prospektiv,  
Longitudinell 

8 V - Löpare med 
löprelaterade 
skador 
- n=196; 169M 27K 
- n=24 ITBS; kön 
okänt  

Korrektion av tänkta 
etiologier till 
löprelaterade skador 

Behandling/råd ITBS: 
- Löparskor: byta till ”mjukare” 
typ, borttagning av lateral 
förhöjning av skon på 
afficierade sida 
- Benlängdsskillnad: om 
förekom, korrigering genom 
materialaddering i sula på 
kortare benet 
- Träningsmetoder: efter 
träningsanalys, råd om 
löpmängd, löphastighet 
mängd backlöpning, antal 
vilodagar 
- Isbehandling: råd om 
användande 2 ggr/dag á 30 
min 

 

 

Klassifikationssystem för 
terapeutisk behandlingsframgång 
ITBS: 
 
- 44% 100% förbättrade 
- 22% 75% förbättrade 
- 11% 50% förbättrade 
- 7% 25% förbättrade 
- 16% 0% förbättrade 
 
Bortfall ITBS: n=okänt 

Medelhög risk 
för bias 
 

Schwellnus et 
al.(30) 
1991 
 
Sydafrika 

RCT 7 D - Löpare med ITBS 
- n=43; kön okänt 
- IG 1: n=13 
- IG 2: n=14 
- IG 3: n=16  

Anti-inflammatorisk och 
smärtstillande 
medicinering 
 

IG 1: 
- Placebo 3ggr/D 
IG 2:  
- Diklofenak 50mg 3ggr/D 
IG 3: 
- Ibuprofen 400mg, 
Paracetamol 500mg, 
Kodeinfosfat 20mg 3ggr/D 
 
Samtliga grupper: 
- D 0-7: Vila, lokal 
kylbehandling 
- D 3-7: Fysioterapi (stretch 
ITB, ultraljud & djup 
tvärfriktionsmassage D 3,5,7) 

Daglig smärtskattning 
-  Signifikant (p<0,05) minskning 
samtliga grupper D: 0-2, 0-6, 3-6 
- Ingen signifikant skillnad mellan 
grupperna 
Smärta under löpning 
- Signifikant (p<0,05) minskning 
samtliga grupper D 0-6. 
- D 0-3: IG 3 signifikant (p<0,05) 
minskning 
- D 3-7: IG 1 & IG 3 signifikant 
(p<0,05) minskning 
- Ingen signifikant skillnad mellan 
grupperna någon av dagarna 
 
Bortfall: n=1 (IG 3) 
 
 
 
 

Låg risk för 
bias  
 



D=dag/dagar; IG=interventionsgrupp; ITB=iliotibial bandet; K=kvinnor; KG=kontrollgrupp; M=män; MÅ=månader; V=veckor 
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Schwellnus et 
al.(29) 
1992 
 
Sydafrika 

RCT 14 D - Löpare med ITBS 
- n=20; kön okänt 
- IG 1: n=10 
- IG 2: n=10 
 

Djup 
tvärfriktionsmassage  

IG 1 + IG 2: 
- D 0-14: Vila, lokal 
kylbehandling 2ggr/D 
- D 3-14: Fysioterapi (stretch 
ITB, ultraljud D 3,4,5,6,7,10 
 
IG 1: 
- Djup tvärfriktionsmassage D 
3,5,7,10 

Daglig smärtskattning 
- Signifikant (p<0.0005) 
minskning båda grupperna. 
Ingen signifikant (p>0.25) 
skillnad mellan grupperna 
Smärta under löpning 
- Signifikant (p<0.0005) 
minskning båda grupperna. 
Ingen signifikant (p>0.25) 
skillnad mellan grupperna 
 
Bortfall: n=3 (IG 1: n=1, IG 2: 
n=2) 
 

Medelhög risk 
för bias 
 

Fredericson et 
al.(26) 
2000 
 
USA 

 Kohort, 
Prospektiv,  
Longitudinell 

6 V & 6 MÅ - Löpare med ITBS 
- n=24, 14M, 10K 

Höftstärkande 
rehabiliteringsprogram 

- Icke-steroida 
antiinflammatoriska 
läkemedel förskrevs tills 
smärtfrihet i ADL 
- Ultraljud med kortikosteroid 
gel 1-2 tillfällen 
- 6 V rehabiliteringsprogram; 
stärkande övningar Gluteus 
medius & stretch ITB dagligen 
- Temporärt uppehåll från 
löpning & smärtande 
aktiviteter, succesiv återgång 
 

6 V 
- 22 = symtomfria, kunde återgå 
till löpning. 
- 2 = ej symtomfria   
6 MÅ 
- 22 Inga återfall 
- 1 = upphört med löpning 
- 1 = krävt 3 M rehabilitering 
 
 Bortfall: n=0 

Medelhög risk 
för bias 

Gunter & 
Schwellnus(27)  
2004 
 
Sydafrika 

RCT 14 D - Löpare med ITBS 
(symtomduration < 
14 dagar) 
- n=18; kön okänt 
- IG: n=9 
- KG: n=9 

Kortikosteroidinjektion IG:  
- Injektion kortikosteroider & 
kortverkande 
lokalbedövningsmedel  
KG: 
- Injektion placebo; 
kortverkande 
lokalbedövningsmedel 
 
IG + KG:  
-  Uppehåll från löpning, lokal 
kylbehandling 30 min 2ggr/D 
 
 
 
 

Smärta under löpning: 
-  IG & KG minskade men IG 
minskade signifikant (p=0.01) 
mer från D7 (140 enheter) till 
D14 (103 enheter) jämfört med 
KG, D7 (178 enheter), D14 (157 
enheter). 
Daglig smärtskattning: 
- Kunde ej utvärderas pga. ingen 
daglig smärta hos deltagarna. 
 
 Bortfall: n=0 

Låg risk för 
bias 



D=dag/dagar; IG=interventionsgrupp; ITB=iliotibial bandet; K=kvinnor; KG=kontrollgrupp; M=män; MÅ=månader; V=veckor 
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Weckström & 
Söderström(31)  
2016 
 
Sverige 

RCT 4 V, 8 V & 6 MÅ - Löpare med ITBS 
(symtomduration > 
4 V) 
- n=24; 14M, 10K 
- IG 1: n=11 
- IG 2: n=13 

Stötvågsbehandling VS 
manuell terapi 

IG 1: 
- 3 stötvågsbehandlingar 
under 3V.  
IG 2: 
- 3 sessioner manuell terapi 
(massage, 
triggerpunktsterapi) under 3V 
 
IG 1 + IG 2:  
- Höftstärkande övningar, 
stretch ITB 

Smärta under löpning:  
4V:  
- Ingen signifikant (p=0.796) 
skillnad mellan grupperna 
- IG 1: Signifikant (p=0.022) 
reducering (51%) av smärta 
- IG 2: Icke signifikant (p=0.059) 
reducering (61%) av smärta 
8V:  
- Ingen signifikant (p=0.155) 
skillnad mellan grupperna 
- IG 1: Signifikant (p=0.004) 
reducering (75%) av smärta 
- IG 2: Icke signifikant (p=0.067) 
reducering (56%) av smärta  
Smärtfritt löpbandstest 
- IG 1: 6/11 (55%) V4 & V8 
- IG 2: V4 7/10 (70%), V8 4/9 
(44%) 
Smärtfria vid aktivitet 
6MÅ:  
- IG 1: 7/11 (64%) 
- IG 2: 6/9 (67%) 
 
Bortfall: n=4 (IG 2)  

 

Hög risk för 
bias 
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Korrektion av tänkta etiologier till löprelaterade skador 

Pinshaw et al.(28) publicerade 1984 en kohortstudie där 196 löpare med löprelaterade skador 

inkluderades. 24 av dessa var kliniskt diagnosticerade med ITBS. Syftet med studien var att 

klargöra effektiviteten av ett terapeutiskt tillvägagångsätt vilket endast innehöll korrektion av 

tänkta etiologier till löprelaterade skador. Deltagarna gavs behandling i form av rådgivning 

och åtgärder kring följande områden; löparskor, korrektion av benlängdsskillnad, 

träningsmetoder/träningsvolym och kylbehandling. Uppföljning skedde 8 veckor efter 

behandlingsstart.  

 

Effekt på smärta: Smärta utvärderades genom ett klassifikationssystem för terapeutisk 

behandlingsframgång där deltagarna på en visuell skala fick skatta hur stor deras förbättring 

var sedan interventionsstarten. 0%, 25%, 50%, 75% eller 100% där 0% representerade ingen 

förbättring varken i grad av smärta eller löpdistans och 100% representerade total smärtfrihet 

och kunnat återgå till samma eller längre löpdistanser som innan skadan. 

 

Resultaten visade att för deltagarna med ITBS var 44% 100 % förbättrade, 22% var 75 % 

förbättrade, 11% var 50 % förbättrade, 7 % var 25 % förbättrade och 16% var  0% 

förbättrade. 43 deltagare (22%) av samtliga 196 löpare lyckades inte följas upp. Det är oklart 

hur stor andel av deltagarna som inte kunde följas upp som hade behandlats för ITBS.  

 

 

Anti-inflammatorisk och smärtstillande medicinering 

Schwellnus et al.(30) publicerade 1991 en randomiserad kontrollerad studie där 43 löpare 

med ITBS inkluderades. Syftet med studien var att jämföra fysioterapeutisk behandling med 

fysioterapeutisk behandling kombinerat med anti-inflammatorisk medicin eller anti-

inflammatorisk och smärtstillande medicinering, vid tidig behandling av ITBS. Studien 

pågick under 7 dagar. Deltagarna randomiserades till 3 olika grupper där 2 grupper gavs 

verksam medicinering och en gavs placebo 3 gånger per dag under de 7 dagarna i en 

dubbelblindad, placebokontrollerad design. Interventionsgrupp 2 (n=14) erhöll 

antiinflammatorisk medicinering, interventionsgrupp 3 (n=16) erhöll en kombination av 

antiinflammatorisk och smärtstillande medicinering och interventionsgrupp 1 (n=13) erhöll 

placebo. Utöver detta gavs samtliga grupper behandling i form av vila, lokal kylbehandling, 

ultraljudsbehandling, djup friktionsmassage samt utförde daglig stretch av ITB. 

 

Effekt på smärta: Smärta utvärderades genom 1) daglig skattning av genomsnittlig smärta 

samt 2) total smärtupplevelse vid löpbandstest. Smärta mättes med hjälp av VAS-skalan 

(Visual Analogue Scale). Löpbandstestet utfördes vid dag 0, 3 och 7. Under testet fick 

deltagarna springa i sin annars dagliga träningshastighet och varje minut skatta sin smärta 

enligt VAS. Testet höll på i maximalt 30 minuter men avbröts om deltagaren skattade över 

7/10. Alla deltagare fullföljde testet. Smärtskattningen plottades i ett diagram mot tiden för att 

få fram en kurva. Området under kurvan representerade den total smärtupplevelsen under 

testet. 

 

Resultaten visade att den dagliga skattningen av genomsnittlig smärta minskade signifikant 

(p<0,05) hos alla grupperna från dag 0 - 2, 0 - 6 och 3 – 6 men man fann ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna. Avseende total smärtupplevelse vid löpbandstest så minskade 

denna signifikant (p<0,05) i alla grupper från dag 0 - 7. Mellan dag 0 - 3 visade endast 

interventionsgrupp 3 en signifikant (p<0,05) minskning och mellan dag 3 - 7 såg man en 

signifikant (p<0,05) minskning i interventionsgrupp 1 och 3 men inte i 2. Man fann dock 
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ingen signifikant skillnad mellan grupperna under någon av dagarna. En person i 

interventionsgrupp 3 avbröt studien på grund av svårt illamående. 

 

 

Djup tvärfriktionsmassage 

Schwellnus et al.(29) publicerade 1992 en randomiserad kontrollerad studie på 20 löpare med 

ITBS med en symtomduration på minst 2 veckor. Syftet med studien var att jämföra om 

tillägg av djup tvärfriktionsmassage utöver standardbehandling vid ITBS gav bättre resultat i 

reducering av smärta. Studien pågick i 14 dagar. Deltagarna randomiserades till 2 grupper, 

interventionsgrupp 1 och 2 med 10 deltagare i varje grupp. Båda grupperna vilade från 

löpning under hela studielängden och erhöll så kallad standardbehandling i form av 

kylbehandling, daglig stretching av ITB samt ultraljudsbehandling. Interventionsgrupp 1 gavs 

utöver detta även behandling i form av djup tvärfriktionsmassage mot det mest smärtsamma 

området vid 4 tillfällen. 

 

Effekt på smärta: Smärta utvärderades genom daglig skattning av genomsnittlig smärta samt 

total smärtupplevelse vid löpbandstest på samma sätt som beskrivits i Schwellnus et al. 

1991(30). Löpbandstestet utfördes dag 0, 3, 7 och 14.  

 

Båda grupperna minskade signifikant (p<0.0005) sin dagliga smärta samt total 

smärtupplevelse vid löpbandstest under behandlingsperioden. Ingen signifikant (p>0.25) 

skillnad kunde dock ses mellan grupperna. 3 personer föll bort från studien, en från 

interventionsgupp 1 och 2 från interventionsgrupp 2. 

 

 

Höftstärkande rehabiliteringsprogram 

Fredericson et al.(26) publicerade 2000 en kohortstudie där 24 löpare med ITBS deltog i ett 

rehabiliteringsprogram under 6 veckor. Inledningsvis erhöll deltagarna icke-steroida anti-

inflammatoriska läkemedel till dess att smärta vid dagliga aktiviteter upphörde samt 1-2 

sessioner för ultraljudsbehandling med kortikosteroid gel. Rehabiliteringsprogrammet 

innehöll ett träningsprogram beståendes av 2 typer av stretch för ITB vilka utfördes 3 gånger 

per dag samt 2 övningar för att stärka m. gluteus medius. Övningar utfördes dagligen med 

successiv repetitionsökning upp till 3 set med 30 repetitioner. Samtliga löpare uppmanades att 

temporärt upphöra med löpning och andra aktiviteter som orsakade smärta tills dess att smärta 

i dagliga aktiviteter upphört och de lyckats komma upp i full träningsvolym avseende 

styrkeövningarna (3x30 repetitioner). 

 

Effekt på smärta: Vid slutet av rehabiliteringsperioden var 22 av 24 deltagare smärtfria vid 

dagliga aktiviteter och hade påbörjat successiv återgång till löpning. Det är oklart hur smärtan 

mättes i denna studie. Vid uppföljning via telefon 6 månader senare uppgav ingen av de 22 

deltagarna något recidiv av ITBS. Av de 2 återstående löparna hade en av dem helt slutat med 

löpning och den andra hade behövt 3 månaders rehabilitering innan successiv återgång till 

löpning. 

 

 

Kortikosteroidinjektion 

Gunter och Schwellnus(27) publicerade 2004 en randomiserad kontrollerad studie på 18 

löpare med ITBS med en symtomduraton på mindre än 14 dagar. Syftet med studien var att 

avgöra om en kortikosteroid injektion i distala ITB reducerar smärta under de första två 

veckorna vid ITBS. Studien pågick i 14 dagar. Deltagarna randomiserades till 2 grupper, där 
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interventionsgruppen (n=9) erhöll en injektion med kortikosteroider och kontrollgruppen 

(n=9) erhöll placeboinjektion. Samtliga deltagare skulle även kylbehandla smärtande område 

samt upphöra med löpning under studieperioden.  

 

Effekt på smärta: Smärta utvärderades på samma sätt som i tidigare studier av Schwellnus et 

al.(29,30); skattning av daglig genomsnittlig smärta samt total smärtupplevelse vid 

löpbandstest vilket utfördes dag 0, 7 och 14. 

 

Båda grupperna minskade sin totala smärtupplevelse vid löpbandstestet, men 

interventionsgruppen minskade sin smärta signifikant (p=0.01) mer från dag 7 till dag 14 

jämfört med kontrollgruppen, dag 7. Skattning av total daglig smärta kunde inte analyseras på 

något meningsfullt sätt då samtliga deltagare rapporterade att de ej hade någon daglig smärta 

under studiens gång. Inga bortfall rapporterades. 

 

 

Stötvågsbehandling VS manuell terapi 

Weckström et al.(31) publicerade 2016 en randomiserad kontrollerad studie där 24 löpare 

med ITBS med en symtomduration på över 4 veckor inkluderades. Syftet med studien var att 

jämföra radiell stötvågsbehandling med manuell terapi, vid behandling av ITBS hos löpare. 

Studien pågick i 8 veckor med en långtidsuppföljning efter 6 månader. Deltagarna 

randomiserades till 2 grupper, där interventionsgrupp 1 (n=11) erhöll stötvågsbehandling 

(STV-gruppen) och interventionsgrupp 2 (n=13) erhöll manuell terapi (ManT-gruppen) vilken 

bestod av massage och triggerpunktsterapi. Båda grupperna erhöll 3 behandlingar med en 

veckas uppehåll mellan behandlingstillfällena. Samtliga deltagare utförde också under minst 4 

veckor ett höftstärkande program dagligen samt stretch för ITB. 

 

Effekt på smärta: Smärta utvärderades genom ett löpbandstest, vilket var en modifiering av 

testet som använts i de tidigare artiklarna(27,29,30). Detta test genomfördes dag 0, vecka 4 

och vecka 8. Total smärtupplevelse under testet användes som primärt utfallsmått vilket 

beräknades på samma sätt som i de tidigare artiklarna. Sekundärt utfallsmått var andelen av 

deltagare som genomförde ett smärtfritt löpbandstest vecka 4 och vecka 8, samt proportionen 

av smärtfria deltagare vid telefonuppföljning efter sex månader. 

 

Avseende total smärtupplevelse vid löpbandstest hade STV-gruppen en signifikant (p=0.022) 

reduktion mätt från dag 0 till vecka 4 (51%) samt från dag 0 till vecka 8 (75%), (p=0.004). 

ManT-gruppen hade en icke signifikant (p=0.059) reduktion av smärta mätt från dag 0 till 

vecka 4 (61%) samt från dag 0 till vecka 8 (56%), (p=0.067). Ingen signifikant skillnad kunde 

ses mellan grupperna vid vecka 4 (p=0.796) eller vid vecka 8 (p=0.155). I STV-gruppen 

kunde 6/11 deltagare (55%) genomföra löpbandtestet smärtfritt vid vecka 4 och 8. I ManT-

gruppen var siffrorna vid vecka 4; 7/10 (70%) och vid vecka 8; 4/9 (44%). Vid 

telefonuppföljning efter 6 månader rapporterade 7/11 (64%) av deltagarna i STV-gruppen och 

67% av deltagarna i ManT-gruppen smärtfrihet vid aktivitet. Inga bortfall rapporterades i 

STV-gruppen. I ManT-gruppen slutförde en deltagare inte andra tillfället med manuell terapi, 

2 deltagare kom inte till uppföljningen vecka 4 på grund av sjukdom och en deltagare klarade 

ej av att genomföra löpbandstestet vecka 8 på grund av utveckling av ITBS i andra benet. 
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6. DISKUSSION 
 

 
6.1 Resultatdiskussion 
 

Sex artiklar inkluderades i denna litteraturstudie, och samtliga sex artiklar studerade olika 

konservativa behandlingsmetoder för ITBS hos löpare samt vilken effekt de hade på smärta. I 

denna studie inkluderades både randomiserade kontrollerade studier och kohortstudier, för att 

inte missa någon relevant behandlingsmetod. Inkluderade artiklars behandlingsmetoder som 

studerats med smärta som utfallsmått är kortikosteridinjektion(27), kombination av 

antiinflammatoriska/smärtlindrande läkemedel(30), höftstärkande rehabiliteringsprogram(26), 

korrektion av tänkta etiologier till löparskador(28), stötvågsbehandling, manuell terapi(31) 

och djup tvärfriktionsmassage(29). Många av behandlingsmetoderna verkar ha påvisat 

signifikanta resultat i form av smärtlindring, dock i varierande grad. I de två inkluderade 

artiklarna från Schwellnus et al.(29,30) minskade interventionsgrupp ej heller signifikant mer 

än kontrollgrupp i smärta. Den metodologiska kvalitén på studierna var varierande där två 

artiklar bedömdes ha låg risk för bias(27,30), tre bedömdes ha medelhög risk för 

bias(26,28,29) och en bedömdes ha hög risk för bias(31). 

 

Det verkar som att en kortikosteroid injektion kan vara av nytta i den akuta fasen (< 14 dagar) 

av ITBS(27), samt att en kombination av antiinflammatoriska/smärtlindrande läkemedel och 

den tidens standardbehandling är att föredra framför endast antiinflammatoriska och 

standardbehandling(30) Ett höftstärkande rehabiliteringsprogram(26) samt korrektion av 

tänkta etiologier till löprelaterade skador(28) har rapporterats minska smärta. Även manuell 

terapi och stötvågsbehandling(31) verkar lindra smärta men i liknande grad. Djup 

tvärfriktionsmassage(29) verkar inte tillföra någon ytterligare smärtreduktion i jämförelse 

med den tidens standardbehandling.  
 

Samtliga studerade interventioner innehåller mer än en komponent vilket gör att det blir svårt 

att dra robusta slutsatser om betydelsen av enskilda komponenter. Man har i många av 

studierna utöver sina primära interventioner också inkluderat vad man kallar 

standardbehandling som ett samlingsnamn för ytterligare behandlingar, exempelvis 

kylbehandling, stretch, ultraljud och höftstärkande övningar. Att inkludera denna 

standardbehandling är otillfredsställande eftersom det kan ge osäkra svar i vad i 

interventionen som verkligen reducerat smärtan. Samtidigt är det ytterligare problematiskt i 

det avseendet att det inte verkar finnas någon vetenskaplig forskning kring de enskilda 

komponenternas eventuella effektivitet vid ITBS. Exempelvis används ultraljudsbehandling i 

tre av studierna (26,29,30) vilket inte verkar vara undersökt vetenskapligt för behandling vid 

ITBS. Vidare har ingen av studierna någon kontrollgrupp som inte erhåller någon behandling 

varför det är svårt att yttra sig om vilken effekt naturalförloppet har i jämförelse till den 

behandling som utvärderats. 

 

Den oklara etiologin och de olika potentiella riskfaktorerna bidrar sannolikt till den stora 

spridning av innehåll i de interventioner som studerats. Behandlingarna är en blandning av 

passiva behandlingar(27,29–31), beteendeförändringar(28) samt mer aktiva behandlingar(26). 

De passiva behandlingarna syftar till att dämpa inflammation i det akuta skedet(27,30) samt 

att öka blodflöde, regenerera vävnad och minska smärta(29,31). Behandling med fokus på 

beteendeförändring syftar till att optimera yttre faktorer för att på så sätt minska friktionen av 

ITB på laterala femurkondylen vilket är en potentiell mekanism bakom uppkomsten av 

smärttillståndet(28). Mer aktiva behandlingar syftar till att öka styrkan i höftens abduktorer 
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som eventuellt kan vara svaga, eller att öka flexibiliteten i ITB som eventuellt kan vara 

stram(26). Det finns således olika behandlingar med flera infallsvinklar i hur man vill påverka 

smärttillståndet.  

 

Vidare bidrar den oklara etiologin och tänkta smärtmekanismerna att spridningen i 

symtomduration och uppföljningstid varierar mellan interventionerna som studerats vilket 

försvårar att dra robusta slutsatser om en specifik behandlingsmetod. I till exempel studien av 

Gunter et al.(27) skulle deltagarna ej haft symtom längre än 14 dagar och i studien av 

Weckström et al.(31) skulle deltagarna haft symtom längre än fyra veckor. Uppföljningstiden 

varierade mellan sju dagars uppföljning(30) till sex månaders uppföljning(26,31). 

 

I de flesta av artiklarna är interventionerna något bristfälligt beskrivna vilket försvårar 

implementering av dem i klinik och även vid eventuella framtida studier. I exempelvis 

Pinshaws et al.:s.(28) artikel nämns det inget om hur stor benlängdsskillnaden behöver vara 

för att korrigeras, vilka specifika skor, annat än mjuka som skulle användas, hur mycket 

träningsmängden skulle reduceras eller hur den därefter successivt skulle stegras. Michie et 

al.(33) skriver att beteendeförändringsinterventioner sällan är väl beskrivna, och att detta 

försvårar implementering av studerad intervention. Michie et al. skriver vidare om vikten av 

att rapportera beteendeförändringsinterventioner på ett bättre sätt, för att föra forskningen 

framåt och hålla den fri från kommersiella intressen.  
 
 

Angående smärtutvärderingen i artiklarna så används i fyra av dem(27,29–31) ett validerat 

löpbandstest, vilket beskrivits tidigare. Pinshaws et al.:s.(28) utvärdering av smärta är ett 

terapeutiskt klassifikationssystem för behandlingsframgång vilket ej verkar vara varken testat 

för validitet eller reliabilitet och i Fredericsons et al.:s. artikel(26) är det oklart hur smärtan 

mättes och utvärderades. Younger et al.(34) skriver att smärta är svårt att mäta på grund av 

dess mångfacetterade och subjektiva natur och att det därför är av stor vikt att välja lämpliga 

utfallsmått. Ett löpbandstest kan ha potential att mäta graden och förändring av smärta vid 

ITBS bättre än att exempelvis skatta den i efterhand då smärtan vid ITBS framför allt uppstår 

och förändras under själva löpningen. Younger et al.(34) skriver vidare om vikten av att 

rapportera huruvida förändringen av smärta var statiskt signifikant men också huruvida den 

var kliniskt signifikant. Detta för att kunna svara på om förändringen var kliniskt viktig, inte 

bara verklig. Ingen av författarna av artiklarna diskuterar kring kliniskt signifikanta 

förändringar.  

 

Följsamhet till behandlingar är något som är av vikt att rapportera, som stöd för att kunna 

bedöma behandlingens effekt. I de studier med passiva behandlingar som primär 

intervention(27,29–31) rapporterades följsamheten avseende dessa men inte för 

tilläggsbehandlingarna som utförts förutom i en studie(31) där det nämns att följsamheten var 

god. Fredericson et al.(26) nämner inget om följsamhet till det rehabiliteringsprogram som 

interventionen bestod av. I majoriteten av artiklarna rapporteras alltså följsamheten inte in, 

vilket ytterligare försvårar bedömningen av interventionens effekt då man inte vet vilken 

behandling deltagarna tagit del av, även om de mer aktiva behandlingarna inte var den 

primära interventionen. 

 

Men anledning av att behandlingsmetoderna inte studerats isolerats, avsaknaden av rena 

kontrollgrupper, variationen i uppföljningstid och symtomduration samt bristen i information 

om följsamhet är det svårt att dra slutsatser om deras effektivitet avseende smärtreduktion 

samt om en specifik konservativ behandlingsmetod är att föredra. 
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6.2 Metoddiskussion 
 

Vi inkluderade både kohortstudier och randomiserade kontrollerade studier, för att inte missa 

någon relevant behandlingsmetod. Fallbeskrivningar exkluderades vilket kunde ha påvisat fler 

behandlingsmetoder. Slutsatserna man kan dra från fallbeskrivningar är dock begränsade vad 

det gäller effekt på smärta, vilket var anledningen till att dessa ej inkluderades. För att 

ytterligare öka bredden på eventuellt relevanta artiklar hade även artiklar skrivna på annat 

språk än svenska eller engelska kunnat inkluderas. Litteratursökningen utfördes i databaser 

med många olika ämnesområden med både databasspecifika söktermer och fritextsökning. 

Som stöd för bedömning av artiklarnas relevans, samt därefter inkluderade artiklars 

metodologiska kvalitet användes SBU:s mallar för bedömning av relevans och kvalitet(21–

23). Ett flertal granskningsmallar används runt om i världen och eventuellt hade andra mallar 

även kunnat användas för kvalitetsgranskning i denna litteraturstudie. Användbarheten av 

mallar för bedömning av metodologisk kvalitet vid systematiska litteraturöversikter har 

ifrågasatts av Whiting et al.(35) men van Tulder et al.(36) skriver att vid en systematisk 

litteraturöversikt kan en sammansatt bedömning av artiklars metodologiska kvalitet vara till 

hjälp för att särskilja artiklar med hög respektive låg risk för bias. Kvalitetsgranskningen 

utfördes separat av båda författarna men var ej blindad vilket kan ses som en svaghet i 

studien. 

 

 
6.3 Framtida forskning 
 

Framtida studier behöver tydligare separera interventionerna från varandra, och ej inkludera 

andra behandlingar utöver den intervention som är tänkt att vara den verksamma 

komponenten. Detta för att möjliggöra att dra slutsatser om det föreligger en effektivitet i 

själva behandlingen. De flesta av de inkluderade artiklarna(27–30) har ej definierat hur många 

kvinnor respektive män som ingått i studien och ingen av de inkluderade artiklarna har separat 

studerat kvinnor respektive män. Detta är någonting som skulle vara intressant för vidare 

forskning då en tidigare studie indikerat skillnader mellan könen vad det gäller biomekaniska 

interna faktorer vid ITBS(37). Ett validerat löpbandstest används i fyra av de sex inkluderade 

studierna(27,29–31). Detta verkar väl anpassat för ITBS då smärta primärt uppstår och 

förändras under själva löpningen och skulle därför kunna användas även i framtida forskning. 

Framtida forskning bör utföras så homogent som möjligt avseende duration av symtom samt 

uppföljningstid. Sammantaget skulle fler studier behöva göras med större populationer och 

framför allt med tydligare isolering av den behandlingsmetod som är tänkt att studera för att 

kunna bekräfta vilka konservativa behandlingsmetoder som är att föredra framför andra vid 

ITBS hos löpare. 

 

 

 

7. SLUTSATS 
 

Även om iliotibialbandssyndrom är en av de vanligaste överbelastningsskadorna hos löpare 

framkommer det i denna strukturerade litteraturstudie att endast fyra randomiserade 

kontrollerade studier(27,29–31) och två kohortstudier(26,28) har studerat olika konservativa 

behandlingsmetoder för löpare med iliotibialbandssyndrom samt rapporterat om vilken effekt 

de har på smärtintensitet. De interventioner som studerats är en blandning av 1) passiva 

behandlingar med kortikosteroida injektioner(27), antiinflammatoriska/analgetiska 

läkemedel(30), stötsvågsbehandling, manuell terapi(31) och djup tvärfriktionsmassage(29), 2) 
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aktiva behandlingar med höftstärkande övningar(26) och 3) beteendeförändringar med syfte 

att optimera yttre faktorer(28). Resultat ifrån flera av studierna indikerar positiva resultat i 

form av smärtreduktion men det föreligger svårigheter i att dra slutsatser om effekt från 

behandlingsmetoderna på grund av metodologiska svagheter i studierna. 



 

 

Bilaga 1. Sökstrategier 

 

PubMed 180129 

 

Sökterm  Antal 

träffar 

1. "iliotibial band syndrome"[MeSH Terms] OR ("iliotibial"[All Fields] AND "band"[All Fields] AND "syndrome"[All 

Fields]) OR "iliotibial band syndrome"[All Fields] 

269 

2. "iliotibial band friction syndrome"[All Fields] 73 

3. "iliotibial band strain"[All Fields] 5 

4. 1 OR 2 OR 3 

(("iliotibial band syndrome"[MeSH Terms] OR ("iliotibial"[All Fields] AND "band"[All Fields] AND "syndrome"[All 

Fields]) OR "iliotibial band syndrome"[All Fields]) OR "iliotibial band friction syndrome"[All Fields]) OR "iliotibial 

band strain"[All Fields] 

270 

 

 

 

 

 

Cinahl 180129 

 

Sökterm  Antal 

träffar 

1. ”iliotibial band syndrome” 61 

2. (MH "Iliotibial Band Friction Syndrome") OR "iliotibial band friction syndrome" 149 

3. "iliotibial band strain" 4 

4. 1 OR 2 OR 3 

"iliotibial band syndrome" OR ( (MH "Iliotibial Band Friction Syndrome") OR "iliotibial band friction syndrome" ) 

OR "iliotibial band strain" 

175 

 

 



 

 

Scopus 180129 

 

Sökterm  Antal träffar 

1. iliotibial band syndrome 428 

2. iliotibial band friction syndrome 271 

3. iliotibial band strain 60 

4. 1 OR 2 OR 3 447 

 

 

 

 

 

Web of Science 180129 

Sökterm  Antal träffar 

1. iliotibial band syndrome 352 

2. iliotibial band friction syndrome 126 

3. iliotibial band strain 36 

4. 1 OR 2 OR 3 369 
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