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Senskador
• 50% av arbetskador är tendinopatier

(överbelastningskada i sena)

• Vanligt förekommande hos motionärer

• Återgång till arbete och idrott efter senskada tar betydligt

längre tid än andra skador såsom muskelskador, och

benfrakturer

• Smärtan hindrar patienten från att delta i fysisk aktivitet

Senskador läker långsamt och det tar månader

för patienten att återhämta sig och ofta

återhämtar sig senan inte fullt



Vad gör senan?



• Senor spar energi

• Senor förbättrar den explosiva kraften

• Senor kontrollerar rörelse



Tendinit

Kroniska smärtsamma senskador

Inga tecken på aktiv inflammation
(Åström & Rausing 1995, Alfredsson et al 1999)





Paradigm skifte i behandlingsstrategier

• Tendinit

– Vila, is, antiinflammatorisk medicine, undivika

smärtande aktivitet

• Tendinopati

– Antiinflammatorisk medicine har ingen effekt

– Belastning a senan nödvändig för läkning

– Ok att träna trots smärta

– Senan kan återfå normal struktur om behandlad med 

träning

– Vad är då rätt träning och när?

X



Överbelasting

Underbelastning
“Adekvat belastning”

Överbelastningsskada

Frisk sena



Läka före träning eller träna för att läka?

Mekanoterapi

BJSM 2009



Mekanoterapi

• Den kliniska applikationen av mekanotransduktion

• Mekanotransduktion är en omvandling av mekanisk

stimuli till cell aktivitet

• Cell aktiviteten som bidrar till nybildning och

remodellering av vävnad (skelett, sena, muskel)

BJSM 2009

Träning är inte bara för att behandla
nedsättningar i styrka, rörlighet och funktion
utan också för att stimulera vävnadsläkning



Tendon cell undergoing (A,B) 

shear and (C) compression 

during a tendon-loading cycle.

K M Khan, and A Scott Br J Sports Med 2009;43:247-252
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International classification of functioning, disability and health(ICF)

• Träning för att åtgärda funktionsnedsättningar
(rörlighet, styrka, funktion)

• Träning för att läka vävnadsskada



Behandling av Akilles tendinopati

• Paradigm skifte 1998 Heavy load eccentric training (Alfredson et al)

– Tung belastning som fick göra ont hade bra effekt

• ”Wait-and-see” behandling visades vara ineffektivt (Rompe et al 2007)

Vila och undvik
smärtande

aktivitet

Träna så tungt
du kan och det

får göra ont
→



Evidens för träning som behandling för

Akilles tendinopati

Träning som behandling har högst evidens

(eccentric loading, concentric-eccentric loading or heavy slow resistance training) 



Does one size fit all?

Under 10 år så har man försökt behandla alla smärtande senor med en typ av
träning och belastning (excentrisk träning 3 gånger om dagen)

• Studieresultat

– Män och kvinnor reagerar olika på behandling (Knobloch et al.,2008, 2010 
Maffulli 2008)

– Sämre resultat på icke idrottande individer (65% av patienter med Akilles
tendinopati var hos icke idrottande)

– Sämre resultat vid distala besvär och andra senor

• Andra individuella faktorer som påverkar effekten och prognosen av träning
som behandling

• Ålder
• BMI
• Fysisk aktivitetsnivå
• Rörelserädsla

• Graden av senskada
• Mediciner
• Genetisk skillnader



Skador i Hälsenan
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Läkningsprocessen

0   

dagar
3 
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6 

månader
12 

månader

9 
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Akut inflammatorisk fas

Reparations fas

Remodellering, mognads fas



Överbelasting

Underbelastning
“Adekvat belastning”

Överbelastningsskada

Frisk sena

Vila och undvik
smärtande

aktivitet

Träna så tungt
du kan och det

får göra ont
LAGOM

Hur hittar vi lagom?



Vi behöver ha kunskap om effekten av
belastning på den specifika vävnaden, 

vävnadens återhämtning, och hur
vävnaden belastas.



Hur skall senan belastas för att läka?

• Belastning som tänjer senan behövs för att få
en positiv reaktion (Kalson et al 2011, Moerch et al 2013, 

Wang 2006)

• Belastning som orsakar 5% töjning bättre än 3% 
töjning vid samma totala belastning (Arampatzis et 

al 2007)

• Dynamisk belastning bättre än statisk

• Ökad storlek och styvhet på senan vid tung
belastning över längre tid jämfört med många
repetitioner och kortare tid (samma totala
volym) (Arampatzis et al 2007, 2010, Kubo et al 2001)

• Om muskeln arbetar excentriskt eller
koncentriskt spelar ingen roll (Farup et al 2014)



Vävnadens återhämtning -Sena

Magnusson SP, Langberg H, 
Kjaer M. Nat. Rev. Rheumatol. 
6. 262-268 (2010)

• Tendinopati uppstår på grund av kollagen nedbrytning till större grad än uppbyggnad

• Hos människan ser man en nettoökning i kollagensyntes först efter 37-78 timmar

Klinisk relevans
Planera 3 återhämtningsdagar mellan tunga

senbelastande träningspass



Succesiv ökning av belastningen/träningen

• Senans belastning kan ökas genom ökad yttre
belastning eller ökad hastighet av belastningen

• Att gå belastar hälsenan 3.5 x kroppsvikten

• Att springa belastar hälsenan 6-12 x kroppsvikten

• Ökad löphastighet ökar senans belastning



Ökning av hälsenans belastning

• Löpsteg (Almonroeder et al. 2013)

– Häl-belastning belastar hälsenan mindre än framfot och
mellanfot belastning vid löpning

– Framfot och mellanfots landning vid löpning ökar
hälsenansbelastning med 48xkroppsvikten varje 1.6 km

• Hög bromskraft är en riskfaktor för Akilles
tendinopati (Lorimer et al. 2014)

– Kortare löpsteg kan vara att föredra

• Hårdare löpunderlag relaterar till minskad risk



Behandling av Akilles tendinopati



AJSM 2007

Fysisk aktivitet under rehabiliteringen



Numerisk Smärtskala

SMÄRTHANTERINGSMODEL

1. Smärta i samband med träning är tillåten om smärtan ej går över

2. Smärta efter ett träningspass är också tillåten om smärtan har gått över eller

återgått till normalnivå nästa dag

3. Smärtan skall inte öka från vecka till vecka

Säker

nivå

Acceptabel

nivå
Hög risk nivå

0 5 10

Värsta tänkbara smärtaIngen smärts

2



	

Återhämtningsdagar inplanerade
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Schematic illustration of pain and tissue damage in oversue tendinopathy (Leadbetter 1992)

Akilles Tendinopati

Återfallskada
27-44%





Symptom

Function

Fully recovered

90-100 points on VISA-A-S
(n=16)

Passed all strength

& Jump tests

(>89%)

4 patients

25%

Passed

4 of 5 tests

3 patients

19%

Passed

3 of 5 tests

9 patients

56%



Konklusion

Smärtfrihet

Symptomfrihet

Återställd muskel 

och senfunktion=

• Behöver mätmetoder för att bedöma senans “hälsa”
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Schematic illustration of pain and tissue damage in oversue tendinopathy (Leadbetter 1992)

Akilles Tendinopati

Symptomen vid 
överbelastingsbesvär
kommer smygande och
är svårtolkade



Hur utvärderar vi våra patienter?

• Patient rapporterade besvär

– Smärta och Symptom

– Livskvalite

– Rörelserädsla

• Klinisk undersökning

– Rörlighet

– Styrka

– Svullnad

• Funktionella utvärderingar

– Balanstester

– Hopptester

– Timed-up-and-go

Hur bedömer vi 
om vi har en

effekt på
vävnaden?



Är senstrukturen av betydelse?

Increased tendon thickness 
at the lesion

Uniform tendon Thickness

r=0.51; p<0.001

• 46 patienter (31 men) med Akilles tendinopati
• Inaktiva patienter (mindre än rekommenderad 150 min moderat

aktivitet) hade större förtjockning av senan
• 3.6mm versus 1.3mm (p=0.037)



Ultrasound imaging



Delaware Tendon Research Lab  

Establish Tendon Health

Cortes et al. 2015, Suydam et al 2015

Viscoelastic map

NIH R21 AR067390
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Aktivitestmätning med fitbit

• Antalet dagar med belastning

• Högre antal steg vid 12 veckor relaterade till bättre patient rapporterade
besvär (ATRS score) (r=0.71, p=0.03).

Behandlingen var inte standardiserad
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• Varken för mycket eller för lite är bra
• När man startar belastningen spelar roll



Hur går vi vidare med att Träna för att läka?

• Reliabla och valida

utvärderingsmetoder

– Mäta effekten på alla variabler

– Senan som modell

• Smärta och symptom

• Livskvalite

• Rörlighet och styrka

• Funktion

• Senstruktur och

mekaniska egenskaper

• Fysisk aktivitet

• Äldre sämre funktion
men rapporterar mindre
besvär

• Yngre och mer fysiskt
aktiva bättre funktion
men rapporterar mer
besvär



Förbättra vår forskning

• Om forskningen vad gäller rätt träning för att läka skall kunna överföras till 

klinik måste det också planeras, utföras och beskrivas på ett adekvat sätt

– “Treatment fidelity”

– Hur modifieras behandling till varje patient



Förbättra överföring av forskning till praktik

• Olika typer av forsknings design

– Pragmatiska kliniska studier 

• Hur effektiv är behandlingen i den dagliga kliniska

vardagen

– Sequential, multiple assignments randomized trials 

(SMARTs)



Sammanfattning

Träna för att läka

• Kroppen behöver belastas för att läka och återhämta sig

• Olika vävnader behöver olika typer och dosering av

belastning

• Måste ta hänsyn till individuella aspekter

• Behöver ha utvärderingsmetoder som utvärderar alla

aspekter på återhämtning inklusive vävnadsläkningen

• Progressiv ökning av belastning

• Underbelastning är lika farligt som överbelastning

– Men behåll balansen

• Utveckla forskningen och forskningsrapportering



62 year old runner with Achilles tendinopathy

Email 2 years after initiation of treatment

At start of program unable to run

“Been a very good summer. The best pain free, injury free summer in 

ten years. I did nine races this summer, eight sprint triathlons and one 

olympic. Generally faster races than last year. Yesterday ran over ten 

miles with zero issues. One of the sprints I missed a transition area 

and ran barefoot for 5k in just over eight minute miles. Most of my 

races I am in the 8.45 range but did one in 8.12 and the 8.05 I 

mentioned. This is significantly faster.”

The goal of the clinician-scientist



The Team!
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Tack!

Tendon art by Danielle D'Onofrio, DPT class of 2016


