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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Myofascial release (MFR) är en manuell behandling som tros reducera 
muskuloskeletal smärta och förbättra funktion. Behandlingsmetoden genomförs genom att 
lägga ett lätt och långvarigt tryck på den djupa myofascian. MFR används i dagsläget för att 
behandla muskuloskeleteal smärta och rörelseinskränkning trots att det finns ringa evidens 
som stödjer behandingsmetoden. 

Syfte: Syftet med studien är att kartlägga vid vilka muskuloskeletala smärttillstånd och med 
vilken förklaringsgrund behandling med MFR ges, vilken dosering av behandlingsmetoden 
som har använts, vilken effekt som rapporteras samt utvärdera artiklarnas studiekvalité. 

Metod: Sökning gjordes i databaserna: CINAHL, PubMed & PEDro. Totalt 7 Randomized 
Controlled Trials (RCT) studier inkluderades. Artiklarna valdes baserat på syfte och 
kvaliteten på studierna värderades utifrån bedömningsmallarna från Statens Beredning för 
Medicinsk och Social Utvärdering (SBU). 

Resultat: Utav 79 funna träffar, var totalt 7 RCT artiklar relevanta i enlighet med 
inklusionskriterierna. Smärttillstånden som behandlades var plantarfasciit, kronisk 
ländryggsmärta, fibromyalgi, nacksmärta, lateral epicondylit och kronisk 
spänningshuvudvärk. Ingen av studierna beskrev en vetenskapligt bevisad förklaringsgrund 
för MFR. MFR utfördes på 30-60 min, 5 till 24 gånger under en period på 5-24 veckor. 
Signifikanta förbättringar av smärta, funktionsnedsättning och rädsla och undvikande 
rapporterades. Samtliga studier bedömdes vara av hög kvalité. 

Slutsats: Resultaten av MFR behandling är lovande. Dock saknas för samtliga artiklar en 
tydligt beskriven vetenskaplig förklaringsgrund till MFR. Eftersom att det i studierna visas 
signifikanta förbättringar och hög effekt av MFR vad gäller smärta och funktion anser 
författarna att användningen av MFR stöds i klinik. Men fler studier med större kulturell 
spridning behövs för att säkerställa dessa resultat i fler populationer.  

Nyckelord: fascia, fysioterapi, muskuloskeletala tillstånd.   

 

 

  



ABSTRACT 

Background: Myofascial release (MFR) is a manual treatment method that is assumed to 
reduce musculoskeletal pain and improve function. The treatment method is performed by 
applying a long and light pressure to the deep myofascia. Although MFR is currently used to 
treat musculoskeletal pain and limitation of motion, there is insufficient evidence that 
supports the treatment method.  

Objective: The aim of this study was to describe for which musculoskeletal pain conditions 
MFR is used, the explanatory theory of the treatment of MFR, which dosage of the treatment 
method has been used, what effect is reported and evaluate the study quality of the articles. 

Method: Database searches were conducted in: CINAHL, PubMed, PEDro. A total of 7 RCT 
studies were included. The articles were assessed based on the study objective and the quality 
of the studies was assessed using the assessment templates of the SBU.  

Results: Out of 79, a total of 7 RCT articles were relevant according to the inclusion criteria. 
The articles focused on plantar heel pain, chronic low back pain, fibromyalgia, neck pain, 
lateral epicondylitis and chronic tension headache. None of the studies described a 
scientifically proven explanation as to how MFR works. MFR was performed in a duration of 
30-60 minutes, 5 to 24 times, in a period of 2 - 12 weeks. Significant improvement in pain, 
disability and fear and avoidance beliefs were reported. All of the included RCTs had high 
quality according to SBUs assessment templates.   

Conclusion: The results of treatment with MFR are encouraging. However, all articles lack 
a well described scientific explanatory theory behind MFR. Since the studies show significant 
improvements and high efficacy of MFR in terms of pain and function, the authors believe 
that the use of MFR is supported in clinic. Although, more studies are needed with a wider 
cultural diversity in order to be able to generalize the findings to bigger populations.  
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1 BAKGRUND 

Myofascia är ett bindvävkomplex som omsluter muskelbuken och som historiskt inte fått stor 
uppmärksamhet då man ansåg att den var svårstuderad. Men på senare tid har myofascia fått 
mer fokus tack vare att det finns nya tekniker som kan studera komplexet (Findley, 
Chaudhry, Stecco & Roman, 2012).  
Myofascial Release (MFR) är en manuell behandlingsmetod som ges i syfte att lindra smärta 
och öka rörlighet. MFR utförs genom ett långvarigt och lätt tryck eller en lätt töjning på det 
myofasciella komplexet och användas idag av fysioterapeuter för att behandla en rad olika 
muskuloskeletala tillstånd (Ajimsha, Al-Mudahka & Al-Madzhar, 2015; Barnes, 1997). Det 
förekommer dock bristfällig evidens för behandlingsmetoden vilket ger skäl till en 
systematisk litteraturöversikt (McKenney, Sinclair Elder, Elder & Hutchins 2013). 

1.1 Bindväv 
Det finns fyra olika typer av vävnader hos människan; epitel, nervvävnad, muskelvävnad, och 
stödjevävnad. Varje typ av vävnad kan delas in i flera undergrupper. Stödjevävnaden består 
av blod, skelett, brosk, bindväv och fettvävnad. Var och en av dessa undergrupper kan sedan 
delas in i mindre grupper som t.ex. myofascia som är en undergrupp till bindväv (Martini & 

Nath, 2009). Bindväv, som utgörs av bindvävsceller - fibroblaster - utsöndrar bland annat 

proteinerna elastin och kollagen. Dessa proteiner gör bindväven hållfast men samtidigt 
elastisk. Kollagen är de mest förekommande proteinerna i bindväven. De är raka, långa och 
starka fibrer. Medan kollagena fibrer begränsar flexibilitet förser de elastiska fibrerna 
vävnaden med mer flexibilitet tack vare proteinet elastin. Bindväv kan, beroende på i vilken 
mängd och i vilka proportioner kollagen och elastin finns, ha olika egenskaper (Martini & 

Nath, 2009). På cellnivå har bindväv visats reagera på belastning. Utsätts fibroblaster för 

belastning i provrör har det visat sig att fibroblasterna omstrukturerar sig och lägger sig i 
parallella mönster som kan liknas vid ligament, som även är en undergrupp till bindväv. 
Denna omstrukturering uppstår troligen för att kunna hålla emot dragkrafter. Ligger cellerna 
endast löst i sin extracellulära matrix kan det inte stå emot påfrestande krafter. När bindväv 
är obelastad har dess fibrer ett vågigt mönster vilket innebär att det finns utrymme för en viss 
sträckning, men sker denna sträckning hastigt finns en risk att bindväven skadas (Lindgren & 
Svensson, 2014). Tryck via manuell behandling, som t.ex. MFR, ger en belastning som bl. a. 
påverkar myofascia (Barnes, 1990).  
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1.2 Myofascia 
Fascia är en typ av bindväv som stödjer, skyddar och håller samman alla strukturer och 
system i kroppen. Detta komplexa system delas in i tre lager: det yttre lagret strax under 
huden, ett tjockare lager som innehåller vätska samt ett djupt lager mellan och runt muskler 
och organ. Myofascia är det djupa lagret av fascia där myo står för muskel och fascia står för 
bindvävshinnorna runt och mellan muskler (Cubick, Quezada, Schumer & Davis, 2011).  
Historiskt sett har inte fascia fått stort fokus inom forskningen. Detta då fascian ansågs vara 
svårstuderad och då den ofta slängdes bort vid dissektion av kroppar, men i och med nyare 
tekniker har fascia på senare tid uppmärksammats och studerats mer frekvent (Findley et al., 
2012). På "The Fourth International Fascia Research Congress 2015" presenterade "Fascia 
Numenclature Comittee (FNC)" en ny medicinsk definition av fascia som vävnad: "Fascia, is 
a sheath, a sheet or any number of other dissectable aggregations of connective tissue that 
forms beneath the skin to attach, enclose, and separate muscles and other internal 

organs" (Federative International Programme on Anatomical Terminologies [FIPAT], 2011, 

s.8). Under hösten 2016 presenterade “Fascia Nomenclature Comittee [FNC], 2016” en 

definition av fasciasystemet:  

"The fascial system consists of the three-dimentional comtinuum of soft, collagen 
containing, loose and dense fibrous connective tissue that permeate the body...//... The fascial 
system interpenetrates and surrounds all organs, muscles, bones and nerve fibres, endowing 
the body with a functional structure, and providing an evironment that enables all body 
systems to operate in an integrated manner" (Adstrum, Hedley, Schleip, Stecco & Yucesoy, 
2017, s.175).    

 
Enligt studien av Wilke, Krause, Vogt och Banzer (2016) är myofasciell kraftöverföring den 
kraft som en muskel genererar från sin yttre muskelhinna till den närliggande myofascian. 
Det har visats att myofascian ligger i långa kedjor och det är känt att en muskels 
kraftöverföring sker longitudinellt över en led genom muskelsenan för att göra en rörelse 
(Wilke et al., 2016).  Eftersom att alla muskler ligger i djupa lager av myofascia påverkas 
också fascian av muskelkraften (Yucesoy, 2010). När en muskel kontraheras förs kraften som 
genereras vidare i olika riktningar och ca 30% av muskelkraften överförs via myofascian 
vilket sker i både närliggande muskler och antagonister (Huijing, Maas & Baan, 2013). Detta 
kan förklara antagandet att upplevd stramhet på en del av kroppen kan ha sitt ursprung och 
ge symptom på andra ställen eftersom att myofascian sammanlänkar alla kroppens system 
(Adstrum et al., 2017).  
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1.3 Myofascial release 
Myofascial release (MFR) är en manuell behandlingsmetod som påstås minska 
muskuloskeletala smärttillstånd och förbättra funktion genom att återställa den naturliga 

längden av fascia (Barnes, 1990). MFR kan ske direkt, genom att behandlaren använder sig 
av exempelvis armbåge eller annat föremål för att applicera ett långvarigt, bevarat och lätt 
tryck på myofascian mellan 120 – 300s, eller indirekt, där man utför en lätt stretch med 
minimalt motstånd som hålls i det utsträckta läget i ca 120 – 300s för att få muskler att 
stretchas och stelhet i omkringliggande myofascia att minska (Ajimsha et al., 2015; Barnes, 
1997).  
 
Enligt Barnes (1997) och Klingler et al (2014) kan fascia uppträda som ett organ med olika 
förmågor till att påverka vår dynamik. Efter små micro-trauman eller akut skada kan fascian 
bli stel eller så kan arkens förmågor att glida mot varandra försämras vilket kan leda till 
försämrad mobilitet, smärta och/eller spänningar på andra delar av kroppen än den 
drabbade (Barnes, 1997; Klingler, Velders, Hoppe, Pedro & Schleip, 2014). Det antas att 
fascians ark genom MFR återfår sina glidande förmågor och återställer sin mjukhet, vilket 
tros förbättra rörligheten och lätta trycket på andra närliggande smärtkänsliga strukturer 
som tex blodkärl och nervändar (Ajimsha et al., 2015; Klinger et al., 2014; Schleip, 2003).   
Wang, Thampatty, Lin & Im (2007) menar att det sker förändringar i fibroblasterna 
beroende på vilken typ av mekanisk kraft fibroblasterna utsätts för vid MFR, med hänsyn till 
den mekaniska kraftens frekvens, djup och duration. Till exempel har det visats att när celler 
från en sena utsätts för tryckkraft så kan de producera broskliknande vävnad (Wang et al., 
2007). Detta tyder på att fascians struktur kan förändras beroende på tryck, vilket man 
applicerar genom MFR (Levangie, Norkin & Levangie, 2011; Wang et al., 2007). I en in vivo 
studie av Langevin et al. (2010) på möss har det framkommit att ingen förändring i 
fibroblasternas tvärsnittsarea skedde efter 2 min passiv stretch jämfört med icke-stretchad 
vävnad. Men efter 30 min passiv stretch kunde man visa signifikanta skillnader där 
fibroblasterna blev rundare, slätare och mer ovala efter stretch jämfört med innan 
behandling (Langevin et al, 2010).  

 
Trots att MFR idag används runt om i världen för att behandla muskuloskeletal smärta och 
rörelseinskränkning, finns det lite evidens som stödjer behandlingsmetoden (Spinaris, 
2005). Verkningsmekanismerna bakom MFR grundas i nuläget främst på antaganden 
(Ajimsha et al., 2015). Det har heller inte framkommit entydiga empiriska data som förklarar 
verkningsmekanismerna bakom MFR (Laimi et al, 2017). Enligt Kidd (2009) kan den 
eventuella effekten av MFR förklaras av hur väl en vårdgivare känner förändringar 

i myofascian på patienter vilket beror på vårdgivarens skicklighet och erfarenhet. Kidd 
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(2009) anser att detta ger behandlingsmetoden låg reliabilitet och evidens. Enligt McKenney 
et al. (2013) krävs mer randomiserade kontrollerade studier (RCT) om MFR i relation till 
ortopediska tillstånd då kvaliteten på existerande studier varierar och artiklar av god kvalitet 
är för få för att kunna dra några generella slutsatser. Tidigare har det gjorts minst tre 
systematiska litteraturstudier om effekten av MFR för bl.a. kronisk muskuloskeletal smärta 
samt andra ortopediska tillstånd (Ajimsha et al., 2015; Laimi et al., 2017; McKenney et al, 
2013). Enligt Laimi et al. (2017) är den nuvarande evidensen för MFR inte tillräckligt för att 
använda MFR. Ajimsha et al. (2015) och McKenney et al. (2013) anser att studierna i de 
systematiska översikterna hade olika utfall och var av olika kvalitet. Dock visade resultat från 
översiktsstudierna att MFR hade en god effekt men att fler framtida studier bör göras. Även 
om det finns olika sammanställningar är det i dagsläget oklart vid vilka muskuloskeletala 
smärttillstånd MFR utförs, på vilken förklaringsgrund behandlingen görs, hur utförandet går 
till och vad de rapporterade utfallen är med avseende på MFR som fysioterapeutisk 
behandlingsmetod. 

1.4 Smärtfysiologi 
Myofasciell release används bland annat av fysioterapeuter för att behandla patienter med 
muskuloskeletal smärta (fysioterapi, 2012). Både Norrbrink och Lundeberg (2015) och 
Werner och Strang (2010) menar att upplevelsen av smärta är individuell, men består av två 
delar, en känslomässig del som drivs av komplexa och till stora delar okända nätverk i 
storhjärnan (cerebrum) och en sensorisk del som drivs av det nociceptiva systemet. 
Nociceptorer, är smärtreceptorer som reagerar på vävnadsskada och skickar impulser upp till 
cortex via ryggmärgens bakhorn. Från bakhornet kopplas signalerna om till motsatt sida och 
leds uppåt till thalamus via det spinothalamiska bansystemet. Från thalamus leds signalen 
till de delar som anses vara de känslomässigt – affektiva delarna av storhjärnan; basala 
ganglierna och limbiska systemet. Slutligen når smärtsignalerna upp till hjärnbarken där 
smärtan traditionellt sett medvetandegörs hos individen. Nociceptorer reagerar på 
mekaniska stimuli, värme, kyla, kemiska stimuli, ischemi, inflammation samt tänjning av 
hålorgan. Vid upprepat inflöde av signaler via det nociceptiva systemet leder det, i 
motsättning till andra sensoriska system, inte till en anpassning, utan till en sensitisering för 
nociceptivt stimuli vilket innebär en ökad smärtkänslighet. Vid sensitiseringen ökar även den 
centrala bearbetningen av nociceptiva signaler vilket ger en förstärkt upplevelse av smärta. 
Detta är vad som händer vid kronisk smärta, vilken definieras som ett smärttillstånd som 
varat mer än 3-6 månader. Smärtan har i detta skede ingen direkt koppling till vävnadsskada 
utan leder till en ökad betingad effekt vilket innebär att minnet av obehaget som smärtan ger 
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får patienten att undvika de smärtutlösande faktorerna i högre utsträckning (Werner & 
Strang, 2010; Norrbrink & Lundeberg 2015).  

 
Norrbring och Lundeberg (2015) beskriver att smärta kan regleras på flera olika sätt. Detta 
kan ske perifert och centralt men också spinalt och supraspinalt. Nociceptiv smärthämning 
eller perifer smärthämning sker genom frisättning av adenosin vilket kan ske t.ex. genom en 
mycket lätt beröring vilken hämmar smärtimpulserna längs de långsammare c-fibrerna. 
Central smärthämning sker vid sensorisk stimulering som inte är smärtsam ex. tryck från 
MFR. Sensorisk stimulering bidrar också till minskning av stress och oro som är två 
komponenter som bidrar till ökad smärta (Norrbrink & Lundeberg 2015).  
 
Spinal smärthämning sker när smärtsignaler hämmas på ryggmärgsnivå av t.ex. tryck från 
MFR, beröring och vibration (Melzack & Wall, 1996). Enligt Norrbrink och Lundeberg (2015) 
liknar supraspinal smärthämning central smärthämning då den har sitt ursprung i hjärnan 
och sätts bl.a. igång av sensorisk stimulering. Detta system är i motsats till spinal 
smärthämning mer generell och långvarig och har därför en kumulativ effekt vid 
återkommande behandling. Sammanfattningsvis aktiverar behandlingsformer där både 
beröring och tryck ingår, som exempelvis MFR, fler än bara ett smärthämmande system. 
(Norrbrink & Lundeberg 2015).  

 
I en studie av Tesarz, Hoheisel, Wiedenhöfer och Mense (2011) har det visats att den 
thoracholumbala fascian hos patienter med ländryggssmärta har regioner med ökat antal 
perifera nervändar, degenerativa förändringar, samt högre täthet av nociceptorer jämfört 
med personer som inte har ländryggssmärta. Det visades även att hos patienter med 
ländryggssmärta förekom postganglioniska sympaticusfibrer i anslutning till blodkärl vilket 
kan kopplas till nociceptiv smärta till följd av syrebrist. Detta tyder på en ökad 
smärtkänslighet i fascian hos personer med ländryggssmärta som är ett muskuloskeletalt 
tillstånd. (Tesarz et al., 2011).    

 
Det har även framkommit i en studie av Schilder, Hoheisel, Magerl, Benrath, Klein, och 
Treede (2014) att smärtan i fascian upplevdes som signifikant mer påtaglig än i musklerna. 
Detta då saltlösning injicerades i erector spinae, subcutis och i thoracolumbarfascian 
(posteriort) för att skapa lokal irritation och smärta. Detta tyder på att fascian är ett 
smärtkänsligt system och har en stor roll när det gäller muskuloskeletal smärta. (Schilder et 
al., 2014).  
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I en artikel av Gibson, Arendt-Nielsen, Taguchi, Mizumura, och Graven-Nielsen (2009) har 
även visat att det är fascia som reagerar på träningsvärk (Delayed Onset Muscle Sorness - 
DOMS) och inte muskeln. I en studie fick människor utöva excentrisk träning på tibialis 
anterior. Efter 24 timmar injicerades en saltlösning i muskelbuken och i fascian även här 
med syfte att skapa lokal irritation och smärta. Saltlösningen som injicerades i fascian gav 
signifikant högre smärtutslag än vid injiceringen i muskeln. (Gibson et al., 2009). Detta 
indikerar att fascian är en struktur som reagerar på smärta.  

1.5 Gate control teorin 
Enligt Gate Control teorin som utvecklades av Melzack och Wall (1996) överförs 
smärtsignaler från nociceptiva receptorer och trycksignaler från mekanoreceptorer i samma 
banor från periferin i kroppen upp till ryggmärgen. Därefter överförs endas en begränsad 
mängd signaler till hjärnan för att bearbetas och medvetandegöras. Vissa smärtsignaler kan 
blockeras genom att det finns andra smärtfria signaler ex. tryck som också passerar genom 
samma banor, vilket enklare kan förklaras med att “banorna redan är upptagna med 
trycksingaler”. Med detta menas att signaler som förekommer vid t.ex. sensoriska stimuli 
som tryck och som är smärtfria, kan försvaga smärtsignaler från att nå hjärnan genom att de 
transporteras i samma bana upp till hjärnan (Melzack & Wall, 1996). 
Gate control teorin är en förklaringsgrund till olika typer av sensoriska behandlingar som 
används vid smärtbehandling tex Transkutan Elektrisk Nerv Stimulering (TENS), 
akupunktur, stretching och massage. (Dowswell, Bedwell, Lavender, & Neilson, 2009; 
Norrbrink & Lundeberg 2015; Werner & Strang, 2010). Denna teori kan eventuellt utgöra en 
biomedicinsk förklaringsgrund för MFR eftersom att behandlingsmetoden jobbar med att 
utsätta fascian för sensorisk stimulering via tryck (Schliep, 2003).       

1.6 Placebo 
Vi vet idag att resultaten av manuella metoder inte bara är kopplat till själva behandlingen 
utan även till andra kontextuella faktorer, så som relationen mellan patient och terapeut, 
hälsovårdsmiljön, och patientens samt terapeutens egenskaper och personlighet 
(Rossenttini, Carlino & Testa, 2018). De två största psykologiska faktorerna som påverkar 
placebo är enligt review artikeln av Finniss, Kapchuk, Miller och Benedetti (2010) 
förväntningar och klassisk (respondent) betingning. Båda komponenterna ingår i ett 
komplext samspel där betingning tycks bero på de förväntningar patienten har på 
behandlingen och då främst på det positiva utfallet av den första behandlingen. Men det har 
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också visat sig att en behandling blir mer fruktsam om det är en fysisk behandlare som ger 
behandlingen och inte en maskin, trots att själva behandlingen är den samma. Det har 
debatterats att behandlingsmetoder som följer en specifik procedur och har tydliga 
miljöanpassningar kan ge uttalade och kliniskt signifikanta placeboeffekter (Finniss et al., 
2010). Kontextuella faktorer påverkar bland annat manuella behandlingar, antingen till att 
ge en förstärkt positiv effekt (placebo) eller en negativ effekt (nocebo). MFR är en 
behandlingsmetod som utförs manuellt av terapeut på en patient vilket medför att 
kontextuella faktorer kan påverka utfallet (Rossenttini et al., 2018). Då MFR följer en viss 
procedur när man lägger tryck och töjer strukturer med olika frekvens och duration kan även 
detta bidra till en placeboeffekt av behandlingen (Barnes, 1997). 

1.7 Fysioterapeutens roll 
Enligt Fysioterapeuternas skrift “Fysioterapi – profession och vetenskap” ska en 
fysioterapeut arbeta evidensbaserat, hälsofrämjande, förebygga uppkomst av dysfunktion och 
gynna så god rörelseförmåga som möjligt hos individen (fysioterapeuterna, 2017). Enligt 

World Health Organisation [WHO] (2018) är muskuloskeletala tillstånd den näst största 

bidragande faktorn till funktionsnedsättning globalt. I Europa har ca 20% av befolkningen 
långvarig muskuloskeletal smärtproblematik. Ländryggssmärta och nacksmärta är de mest 
vanligt förekommande besvären och en stor orsak till sjuk- och aktivitetsersättning i Sverige 
(Gustavsson, 2012). Muskuloskeletala tillstånd behandlas ofta av fysioterapeuter och några 
exempel på vanliga fysioterapeutiska behandlingsmetoder vid muskuloskeletal smärta är; 
fysisk aktivitet, TENS och Akupunktur (Fysioterapeuterna, 2017; Van Middelkoop et al., 
2010). En fysioterapeut kan använda sig av manuella behandlingsmetoder vid behandling av 
både akuta och kroniska smärtproblem i det muskuloskeletala systemet (Fysioterapeuterna, 
2017). Vid sökning i PubMed med sökorden “physical therapy AND musculoskeletal pain 
AND manual therapy” erhölls 302 träffar med filtren “humans” och “review” vilket indikerar 
att manuella metoder används av fysioterapeuter för muskuloskeletal smärta. En typ av 
manuell behandlingsmetod är MFR som av fysioterapeuter kan utföras både direkt och 
indirekt för att minska smärta och öka rörlighet (Schleip, 2003). Vid sökning på google.com 
med sökorden ”fysioterapi + myofascial release” får man upp ca 8000 träffar, varav ett antal 
är privatpraktiserande fysioterapeuter, t. ex. (http://www.fysiomed.se); 
(http://sergelrehab.se/); (https://davidaston.se/). Vid sökning på PubMed med sökorden 
”myofascial release” AND ”physical therapy” gav det 65 träffar vilket också indikerar att MFR 
används av fysioterapeuter.  
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2 PROBLEMFORMULERING 

Muskuloskeletala smärttillstånd är vanligt förekommande tillstånd som fysioterapeuter 
behandlar. Fysioterapeutiska behandlingsmetoder för att påverka nociceptiv smärta sker bl.a. 
genom sensorisk smärthämning där olika manuella metoder kan användas. En av dessa 
metoder är MFR som är en sensorisk stimulering genom tryck och stretch.  Det är dock oklart 
vilken/vilka biomedicinska förklaringsgrunder som ligger bakom MFR, hur MFR utförs, 
vilken effekt behandlingen har och för vilka muskuloskeletala tillstånd behandlingsmetoden 
kan vara lämplig att använda. Det är därför väsentligt att det görs en litteraturstudie som 
tydliggör för fysioterapeuter om det finns tillräckligt med forskning av bra kvalitét som 
stödjer användningen av MFR i klinik. 

2.1 Syfte 
Att kartlägga vid vilka muskuloskeletala tillstånd och med vilken biomedicinsk 
förklaringsgrund behandling av MFR görs, hur MFR utförs, vilka effekter som rapporteras på 
smärta och funktion samt utvärdera studiernas studiekvalité. 

2.1.1 Frågeställningar 

-    Vilka muskuloskeletala tillstånd har i studierna behandlats med MFR?  
-    På vilken förklaringsgrund har MFR utförts i studierna? 
-    Hur har MFR utförts i studierna?  
-    Vilken effekt har MFR haft i studierna?  
-    Vilka utvärderingsinstrument har använts för att mäta effekten av MFR? 
-    Vilka psykometriska egenskaper har utvärderingsinstrumenten?  
-    Vilken vetenskaplig kvalitet har studierna? 

3 METOD OCH MATERIAL 

3.1 Design 
Studien utformades som en systematisk litteraturstudie med en deskriptiv design över 
randomiserade kontrollerade studier för att sammanfatta kunskapen inom området 
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fysioterapi med avseende på vilka muskuloskeletala smärttillstånd som behandlats med MFR 
(direkt och indirekt), på vilken förklaringsgrund behandlingen utförs, utförandet av 
behandlingen samt effekten av MFR som en behandlingsmetod inom fysioterapi. 

3.1.1 Urval 

Sökningen utfördes tillsammans med en bibliotekarie och databaserna Pubmed, CINAHL 
plus och PEDro användes. Databaserna Pubmed och CINAHL plus valdes. Artiklar valdes ut 
utifrån studiens inklusions- och exklusionskriterier.  

3.1.2 Inklusionskriterier 

I denna systematiska översikt inkluderades studier enligt följande inklusionskriterier: 
• MFR användes som behandlingsmetod där det beskrivs hur MFR utförts, vilka 

muskuloskeletala tillstånd som har behandlats samt vilka eventuella effekter som har 
uppnåtts.  

• RCT-studier  
• Publicerats inom de senaste 10 åren 
• Skrivna på engelska 
• Peer-reviewed  
• Etiskt godkända.  

3.1.3 Exklusionskriterier 

Studier exkluderades som undersökte andra behandlingsmetoder i kombination med MFR, 
med undantaget om den andra behandlingsmetoden som undersökt finns både i intervention 
och kontrollgrupp så att baslinjen blir lika. Även studier som gjorts på djur har uteslutits. 

3.2 Litteratursökning 
Sökningen gjordes den 15 december 2018 tillsammans med en bibliotekarie på Mälardalens 
Högskola för att säkerställa att en så bred och relevant sökning som möjligt skulle göras. 
Ovanstående databaser användes. PubMed valdes som huvuddatabas eftersom den det är 
den största och breda databasen inom medicin. Författarna valde också CINAHL plus 
eftersom att den också är stor och täcker stora delar av fysioterapi och medicin. Vidare 
användes även PEDro eftersom att det är en fysioterapeutiskt specifik databas (Mälardalens 
Högskola [MDH], 2018; Karolinska Institutet [KI] 2019). 
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3.2.1 PICO 

Genomförandet av den systematiska sökningen har skett med olika sökblock enligt PICO. 
PICO står för Patient, Intervention, Comparison och Outcome och är en sökstrategi som kan 
användas för att strukturera projektets frågor samt avgränsa sökningen (SBU, 2017).  
P –   Muskuloskeletala tillstånd 
I -   MFR  
C -  Kontrollgrupp 
O – Effekt av MFR 

Tabell 1. Sökstrategi enligt PICO (SBU, 2017)  

 
 

Fritextord Svenska 
ord 

Sökfilter 

P - 
  

I Myofascial release 
Myofascial technique 
Myofascial treatment 
Myofascial therapy 

 
“10 years” “humans” “clinical trial” Randomized 
Controlled Trial  

C - 
  

O - 
  

 

3.2.2 Indexeringsord 

Sökorden som användes valdes tillsammans med bibliotekarien för att finna relevanta 
artiklar. Fritextord “myofascial release” användes vid sökningarna då detta ord inte är 
indexerat i någon av databaserna. Det enda indexeringsordet som användes var “randomized 
controlled trial”. Orden OR, AND och NOT användes tillsammans med fritextorden från 
tabellen ovan (se tabell 1) för att göra sökningen mer specifik. Sökningen i databaserna 
Pubmed, CINAHL plus samt PEDro varierade eftersom att det enligt bibliotekarien krävs 
olika sökstrategier i varje databas. Detta för att få en så specifik sökning om MFR som möjligt 
och samtidigt få fram artiklar som är relevanta enligt studiens syfte och inklusionskriterier.   



11 

3.3 Dataanalys 

3.3.1 Relevansbedömning 

Dataanalysen påbörjades genom en relevansbedömning som gjordes i två steg där författarna 
under första steget läste titeln på alla framsökta artiklar för att bestämma vilka som var 
relevanta utifrån denna studies syfte. De kvarstående artiklarna lästes utifrån abstract där 
vissa artiklar exkluderades utifrån exklusionskriterierna. I det andra steget lästes resterande 
artiklar för att göra en relevansbedömning enligt SBU:s mall för bedömning av relevans (se 
bilaga A). Denna mall täcker frågor om studiepopulationen, den undersökta interventionen, 
jämförelseinterventionen, effektmått samt studielängd för att det sedan ska avgöras om 
studien är relevant för arbetet (SBU, 2017). Författarparet gjorde steg två i 
relevansbedömningen på olika håll för att sedan se om bedömningen hade gjorts likadant. 
När författarparet kom fram till olika bedömningar diskuterades resultaten och författarparet 
tog hjälp av handledare vid särskilda oklarheter för att få en bättre förståelse av speciellt 
akademiska ord. Sedan valdes en bedömning som båda i författarparet godkände. 

3.3.2 Kvalitetsgranskning 

För att bedöma artiklarnas kvalitet granskades de enligt SBU:s mall för kvalitetsgranskning 
av randomiserade studier (Se bilaga B). Denna mall används för att få reda på om det i 
studierna förekommer någon form av partiskhet. Mallen omfattar frågor om selektion, 
behandling, bedömning, bortfall, rapportering samt intressekonflikt. Frågorna i mallen 
besvaras med “JA”, “NEJ”, “OKLART” eller “EJ TILLÄMPLIGT” och svaren sammanställs 
senare för att få reda på om studierna har en låg, medel eller hög risk för systematiska fel.  
Vid uppkomst av oklarheter med kvalitetsgranskningen har författarparet valt att ta hjälp av 
handledare för att få en bättre tolkning av SBU:s mall. Kvalitetsgranskningen gjorde 
författarparet var för sig för att därefter diskutera till dess att det fanns en överensstämmelse. 
Artiklarna studerades därefter noggrant och innehållet analyserades och beskrevs i form av 
tabeller och text (se tabell 4) (SBU, 2017).  

3.3.3 Dataextraktion 

En extraktionsmall användes för att systematiskt extrahera data från de inkluderade 
artiklarna. Tabell 4 innehåller information om data som extraherats från artiklarna och som 
svarar på denna studies frågeställningar. Tabellen omfattar information om artiklarnas syfte, 
förklaringsgrund, intervention, utfallsmått och effekt av MFR. För att utesluta 
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snedvridningar av artiklarnas förklaringsgrunder till MFR har författarna valt att ordagrant 
översätta texten från artiklarna till denna studie.  

3.3.4 Statistisk analys 

Effektstorlek (Cohens d) har räknats ut med mellangruppsjämförelse och posttestresultat. 
Genom att använda sig av posttestresultat för utfallsmåtten smärta och funktion för 
intervention och jämförelsegrupp, SD för dessa utfallsmått samt antal studiedeltagare. Denna 
data samanställdes genom verktyget Effektmåttkalkylator från Social Science Statistics 
hemsida (https://www.socscistatistics.com/effectsize/default3.aspx). Standardavvikelse och 
medelvärde har funnits i artiklarna har effektstorleken redovisats (se tabell 5). 
Effektstorleken tolkas nedan enligt tabell 2.  

Tabell 2. Effektstorlek (Sawilowsky, 2009).  

Effektstorlek 0.01 0.2 0.5 0.8 1.2 2.0 

Effektstorlek 
enligt 
Cohens d 

Väldigt 
liten effekt 

Liten effekt Medium 
effekt 

Stor effekt Väldigt stor 
effekt 

Enorm 
effekt 

 

3.4 Etiska överväganden 
Endast etiskt godkända artiklar har granskats i denna studie. Enligt 
Helsingforsdeklarationen ska en studie i första hand ta hänsyn till studiedeltagarnas omsorg. 
Detta innebär att man till största förmåga ska undvika att påverka deltagarnas integritet och 
privatliv. Det innebär även att studierna har genomgått en etisk prövning där det inte fanns 
några motsättningar till att studierna skulle genomföras samt att varje deltagare har skrivit 
på ett informerat samtycke till att delta. I varje artikel lästes metoden noggrant för att få reda 
på om artikeln är etisk godkänd. Författarna har också endast sökt artiklar i databaser där de 

flesta tidskrifter som är peer reviewed (World Medical Association, [WMA], 1964).  
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4 RESULTAT 

4.1 Resultat av urvalsprocessen 
Totalt var det 79 stycken funna artiklar i de tre olika databaserna. Tjugosex artiklar lästes 
utifrån titel och abstract. Efter första steget i relevansbedömningen var det 13 stycken artiklar 
kvar som överensstämde med inklusionskriterierna och därmed bedömdes enligt SBUs mall 
för bedömning av relevans. Efter användning av denna mall inkluderades 7 RCT artiklar i 
studien. Artiklarna som exkluderades var ej relevanta enligt SBUs mall för bedömning av 
relevans. Den främsta anledningen till att artiklar exkluderades var att de antingen inte var 
RCT studier och/eller valde att undersöka andra behandlingsmetoder i kombination med 
MFR som intervention i jämförelse med en kontrollgrupp. Andra orsaker var att studierna 
var för gamla och/eller var skrivna på ett annat språk än svenska och engelska.  

 

Figur 1. Sammanfattning av urvalsprocessen 
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Tabell 3. Antal funna artiklar i databaserna Pubmed, CINAHL plus samt PEDro samt indexerings- och 
fritextord som använts.  

Datum Databas Område Sökord Filter Träffar Relevanta 
utifrån 
titel och 
abstract 

Dubletter Inkluderade 
utifrån 
SBUs mall 
för 
bedömning 
av relevans 

15/11-
18 

PubMed Medicin, 
omvårdnad, 
odontologi 

“myofascial 
release” OR 
“myofascial 
therapy” OR 
“myofascial 
treatment” 
OR “ 
myofascial 
technique” 

“10 years” 
“humans” 
“clinical trial” 

8 5 
 

3 

15/11-
18 

CINAHL 
plus 

Omvårdnad, 
arbetsterapi, 
fysioterapi, 
medicin 

“myofascial 
release” OR 
“myofascial 
therapy” OR 
“myofascial 
treatment” 
OR “ 
myofascial 
technique” 
NOT (“pilot 
study OR 
cancer”) 
AND 
“randomized 
controlled 
trials” AND 
“physical 
therapy” 

“2008-2018”, 
“humans”, 
“peer 
reviewed”, 
“English”, 
“myofascial 
release” 

13 7 3 0 

15/11-
18 

PEDro Fysioterapi “Myofascial 
release” 

Therapy: 
Stretching, 
mobilisation, 
manipulation, 
massage, 
“clinical trial” 
“2008-2018” 

58 14 3 4 

4.2 Resultatsammanställning av inkluderade artiklar 
De sju inkluderade artiklarna, (Ajimsha et al., 2011; Ajimsha et al., 2012; Ajimsha et al., 2013; 
Ajimsha et al., 2014; Arguisuelas et al.; 2016; Castro-Sanchez et al. 2011; Rodriguez-Huguet 
et al., 2017) undersökte alla utfallet av myofascial release. Data från de sju inkluderade RCT 
artiklarna som svarar på denna litteraturstudies frågeställningar sammanfattas i 
dataextraktionsschemat i tabell 4 och presenteras även i form av löpande text. Artiklarna var 
publicerade mellan åren 2011 - 2017 där fyra av artiklarna var genomförda i Indien och tre 
artiklar var genomförda i Spanien. Åldersfördelningen på deltagarna i studierna var mellan 
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29 - 55 år och könsfördelningen tenderade att ha något fler kvinnor än män i de flesta 
studierna. Antalet deltagare varierade mellan 22 - 45 stycken i interventionsgrupperna och 
mellan 12 - 41 stycken i kontrollgrupperna.    

Tabell 4. Extraktionsschema.  

Författare/titel/år/(
artikelnr) 

Syfte & design  Muskuloskelet
ala tillstånd & 
Förklaringsgru
nd till MFR 

Utförande 
interventionsgru
pp 
/teknik/duration/f
rekvens 

Population/antal 
deltagare/medelå
lder/kön (m/k)  

Utvärderingsinst
rument/ 
Utfallsmått  
  

Ajimsha et al., 
2014, (1) 

Att utvärdera 
effekten av MFR 
på smärta, 
funktionshinder 
och smärttröskel 
vid hanteringen av 
PHP i jämförelse 
med en 
kontrollgrupp som 
mottar sham 
ultraljudsterapi. 
 
 
 
 

Single-blinded, 
RCT 

Plantarfasciit 
 
“Det har 
antagits att 
fasciella 
begränsningar i 
en del av 
kroppen 
orsakar 
spänning i 
andra delar av 
kroppen på 
grund av fascial 
kontinuitet. 
Detta kan leda 
till stress på alla 
strukturer som 
är omgivna, 
delade eller 
stödda av 
fascia”…”Beha
ndlare som 
utför MFR tror 
att genom att 
återställa 
längden och 
hälsan hos 
begränsad 
bindväv, kan 
trycket lindras 
på 
smärtstillande 
strukturer som 
nerver och 
blodkärl " 

Intervention:  
m. 
Gastrocnemius, 
m. Soleus & 
plantarfascia. 
30 min per 
session. 3ggr/v. i 4 
v.  
Kontroll:  
Sham 
ultraljudsbehandli
ng för m. 
Gastrocnemius, 
m. Soleus och 
plantarfascia/ 30 
min MFR. 3 
ggr/vecka i 4 
veckor.  

Intervention: 
n=33 
Ålder (SD): 
42,4±4.6 
M=7 
K=26) 
 
Kontroll:  
n=32 
Ålde (SD):  
40.6±7.1 
M=10 
K=22 
 
n(tot): 65 

Mekanisk 
tryckalgometer 
för att mäta 
smärttröskeln och 
FFI för att mäta 
smärta, 
funktionsnedsättn
ing samt 
aktivitetsbegräns
ning.  

Arguisuelas et al., 
2016 (2) 

Analysera effekten 
av ett isolerat MFR 
protokoll på 
smärta,funktionsne
dsättning och 
rädsla och 
undvikande hos 
patienter med 
kronisk 
ländryggssmärta 
 
 
 
 
 
 

Single-blinded, 
RCT 

Kronisk 
ländryggssmärt
a 
 
“Myofascial 
release (MFR) 
är en form av 
manuell 
medicin som 
innefattar 
applicering av 
ett 
lågbelastningstr
yck och 
långvarig 
sträckning i 
myofascialkom
plexet, med 
avsikt att 
återställa 
optimal längd 
av fascian, 

Intervention: 
 
Paravertebrala 
muskler i 
ländrygg, 
QL,thorakolumbalf
ascian samt m. 
Psoas Major. 
40 min per 
session 
2ggr/vecka i 2 
veckor  
 
Kontroll:  
Sham-MFR 
applicerades 
genom att 
försiktigt placera 
händerna över 
samma områden 
som behandlas i 

Intervention: 
n=27 
Ålder: 
46,6 
M=11 
K=16 
 
Kontroll: 
n=27 
Ålder:46,4 
M=10 
K=17  
 
n(tot): 54 

För smärta 
användes 
Spanska 
versionen av SF-
MPQ & VAS  
 
För 
Funktionsnedsätt
ning: Spanska 
versionen av 
RMQ,  
 
För rädsla och 
undvikande: 
Spanska 
versionen av 
FABQ  
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minska smärta 
och förbättra 
funktionaliteten” 

MFR-gruppen, 
utan att glida. 40 
min per session 
2gr/veckan i 2 
veckor  

Ajimsha et. al. 
2013 (3) 

Att undersöka om 
MFR vid 
användning som 
tillägg till specifika 
ryggövningar 
minskar smärta 
och 
funktionsnedsättni
ng vid kroniska 
ryggbesvär (CLBP) 
i jämförelse med 
en kontrollgrupp 
som mottar en 
sham Myofascial 
release (SMFR) 
och specifika 
ryggövningar 
(SBE) bland 
sjuksköterskor 
 
Single-blinded, 
RCT 

Kronisk 
ländryggssmärt
a 
 
“Det har 
antagits att 
fasciella 
begränsningar i 
en del av 
kroppen 
orsakar 
spänning i 
andra delar av 
kroppen på 
grund av fascial 
kontinuitet. 
Detta kan leda 
till stress på alla 
strukturer som 
är inslagna, 
delade eller 
stödda av 
fascia”…”Myofa
sialister tror att 
genom att 
återställa 
längden och 
hälsan hos 
begränsad 
bindväv, kan 
trycket lindras 
på 
smärtstillande 
strukturer som 
nerver och 
blodkärl "  

Intervention: 
Thoracolumbarfas
cia, gluteus 
maximus 
(3min/sida) 
piriformis, 
multifidus 
Djup 
ryggmuskulatur 
(4min/sida). 40 
min MFR och 20 
min SBE 
(specifika 
ryggövningar) 
3ggr/vecka 8 
veckor,  
Kontroll: Sham 
MFR över samma 
ställe genom att 
lätt placera 
händer över 
kroppen. 40 min 
MFR och 20 min 
SBE (specifika 
ryggövningar) 
3ggr/veckoa i 8 
veckor. 

Intervention: 
n=38 
 Ålder: 
35.8±8.4 
 M=9 
K=29 
Kontroll: 
n=36 
Ålder: 
34.2±8.4 
M=8 
K=28 
 
n(tot): 74 

MPQ för smärta 
och QBPDS för 
funktionsnedsättn
ing.  

Rodriguez-Huguet 
et al., 2017 (4) 

Denna studie 
syftade till att 
undersöka effekten 
av myofasciell 
release (MRT) för 
att förbättra 
smärttröskelgränse
rna (PPT) och 
smärta hos 
patienter med 
mekanisk 
nacksmärta 
 
 

Single-blinded, 
RCT 

Nacksmärta 
 
MFR är den 
manuella 
appliceringen 
av en 
lågbelastande 
och långvarig 
sträckning av 
myofascialkom
plexet, vilket är 
avsett att 
återställa 
optimal längd, 
minska smärta 
och förbättra 
funktionen. Det 
har antagits att 
fasiella 
begränsningar i 
en del av 
kroppen 
orsakar 
otillbörlig 
spänning i 
andra delar av 
kroppen på 
grund av fascial 
kontinuitet.  

Intervention: 
Cervikal fascia, 
mm. 
Suboccipitalis, 
m. 
Sternocleidomast
oideus. 45 min per 
session, 5 
ggr/vecka i 2 
veckor.  
Kontroll: 
Sham ultraljud, 
TENS och 
massage - 50 min 
per session, 5 
ggr/vecka i 2 
veckor 

Intervention: 
n=20 
Ålder: 
37.8 ± 8.75 
M= 10 
K= 10 
Kontroll: 
n=21 
Ålder: 
38.24±9.06 
M= 10 
K= 11 
 
n(tot): 41 

VAS för smärta, 
smärttröskel 
mättes med en 
tryckalgometer 
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Castro-Sanchez et 
al. 2011 (5) 

Att bestämma 
effekterna av 
Myofascial release 
tekniker på 
smärtsymtom, 
postural stabilitet 
och fysisk funktion 
för patienter med 
fibromyalgi. 
 
 
 
 
 
 
 

Single-blinded, 
RCT 

Fibromyalgi 
 
Förklaringsgrun
d saknas 

Intervention: 
Djupa fascian i 
temporalen, mm. 
Suboccipitalis, 
cervicodorsalfasci
a, 
pectoralregionen, 
m. Diafragma, m. 
Psoas Major, 
fascia, fascia i 
lumbalen. 60 min 
per session, 
2ggr/vecka i 20 
veckor. 
Kontroll: 
Sham ultraljud i 
30 min, 2 
ggr/vecka i 20 
veckor på cervikal, 
dorsal och lumbal 
regionerna 

Intervention: 
n=45 
Ålder: 
55.3 
M=? 
K=? 
Kontroll: 
n=41 
Ålder: 
53.5 
M=? 
K=? 
 
n(tot): 86 

Antal 
triggerpunkter 
(Tryckalgometer), 
smärta (MPQ) 
och postural 
stabilitet 
(Stabilometrisk 
plattform)  

Ajimsha et al. 
2012 (6) 

Att utvärdera 
effekten av MFR 
vid hanteringen av 
lateral epikondyliit 
för 
yrkesverksamma 
inom datorer 
genom att 
behandla fascia i 
extensor-delen av 
underarmen i 
enlighet med 
fasciella 
längdgrader som 
Myers har påstått 
ska finnas.  
 

Single-blinded, 
RCT 

Lateral 
Epikondyliit 
 
“Det har 
antagits att 
fasciella 
begränsningar i 
en del av 
kroppen 
orsakar 
spänning i 
andra delar av 
kroppen på 
grund av fascial 
kontinuitet. 
Detta kan leda 
till stress på alla 
strukturer som 
är inslagna, 
delade eller 
stödda av 
fascia”…”Myofa
sialister tror att 
genom att 
återställa 
längden och 
hälsan hos 
begränsad 
bindväv, kan 
trycket lindras 
på 
smärtstillande 
strukturer som 
nerver och 
blodkärl " 

Intervention:  
På extensorer i 
underarmen.  
30min per 
session, 
3ggr/vecka i 4 
veckor. 
Kontroll:  
Sham ultraljud 
över extensorerna 
i underarm i 30 
min, 3 ggr/vecka i 
4 veckor.  

Intervention:  
n=33 
Ålder:  
30.5±4.9 
M=13 
K=20 
Kontroll:  
n=32 
Ålder: 
29.3±4.9 
M=14 
K=18 
 
n(tot): 65 

Skillnaden i 
PRTEE 
(frågeformulär om 
funktionnedsättni
ng för LE) mellan 
vecka 1 och 4.  

Ajimsha. 2011 (7) Att undersöka om 
MFR med direkt 
teknik (DT-MFR) 
minskar 
frekvensen av 
huvudvärk mer 
effektivt än den 
indirekta tekniken 
av MFR (IDTMFR) 
i jämförelse med 
en kontrollgrupp 
som mottar 
långsamma 
muskelstrykningar. 

Kronisk 
spänningshuvu
dvärk 
 
“Det har 
antagits att 
fasciella 
begränsningar i 
en del av 
kroppen 
orsakar 
spänning i 
andra delar av 
kroppen på 

Intervention:  
DT MFR: 
Bilateralt, 
3min/sida: 
-Övre Trapezius 
-Cervikalen 
-Djup posterior 
MFR 
-Djupa 
nackflexorer 
-Cranial bas - 
suboccipital 
myofascia 

Intervention:  
DTMFR:  
n=22 
Ålder:  
43.7± 5.6 
M= 7 
K= 15 
 
IDTMFR:  
n=22 
Ålder: 
44.7±5.7 
M=8 
K=14 

Den primära 
utfallsmåttet var 
skillnad i antal 
dagar med 
huvudvärk mellan 
Veckor 1-4 och 
veckor 17-20.  
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Single-blinded, 
RCT  

grund av fascial 
kontinuitet. 
Detta kan leda 
till stress på alla 
strukturer som 
är inslagna, 
delade eller 
stödda av 
fascia”…”använ
dare av MFR 
tror att genom 
att återställa 
längden och 
hälsan hos 
begränsad 
bindväv, kan 
trycket lindras 
på 
smärtstillande 
strukturer som 
nerver och 
blodkärl 
".....”Vid DMFR 
använder man 
ex. armbåge 
eller knogar för 
att nå fascian 
medan man i 
IDMFR 
applicerar en 
lättare stretch 
för att få fascian 
att frigöras från 
knutor och 
spänningar” 

-Occipital 
myofascia 
-Temporalis fascia 
-epicranial 
aponeurosis. 60 
min per 
sessiom,2ggr/v i 
12v. 
IDT-MFR:  
Bilateralt, 5 
min/sida: 
-Posterior cervikal 
muskulatur 
-Kranial bas 
-Öra 
-Hårdrag 
-Ansiktsmuskler 
-
Sternocleidomast
oideus.60 min per 
sessiom, 2ggr/v i 
12 v..  
Kontroll:  
Långsamma 
muskelstrykningar 
på samma 
områden som 
interventionsgrupp
. 60 min, 2ggr/v i 
12 v..  

 
Kontroll:  
n=12 
Ålder:  
43.0± 5.4 
M=5 
K=7 
 
n(tot): 56 

 

*DT-MFR =Direct technique myofascial release 
*IDT-MFR =Indirect technique myofascial release 
*FFI=Fot function index 
*FABQ= Fear-Avoidances beliefs questionair 
*n=antal deltagare 
*M=man 
*K=Kvinna 
*SD=standard deviation 
*MPQ = McGill Pain Questionnarie  
*PHP=Plantar heel pain 
*PPT= pressure pain threshold 
*PRTEE= The Patient-Rated Tennis Elbow Evaluation, 
 frågeformulär om funktionnedsättning 
 
*RMQ = Roland Morris Questionnaire  
*RCT – Randomized Controlled Trials 
*SF-MPQ = Short form McGill Pain questionnaire,  
*SP `Stabilometric platform 
*Tot: totalt 
*VAS = Visual analog scale 
*QBPDS = Quebec Back pain disability scale  
*QL = Quadratus Lumborum muscle 

Tabell 5. Utfall, medelvärde (SD) pretest till posttest inom IG och JG, effektstorlek för 
mellangruppsskillnad vid posttest samt risk för systematiska fel. 

Författare/titel/år/(artikeln) Utfall i 
interventionsgrupp 

IG: 
Pretest;Posttest; p-värde: IG/JG; 
Cohens d (för 
mellangruppsskillnad (IG/JG) vid 
posttest) 

 
JG: 
Pretest; Posttest 

Risk för 
systematiska 
fel enligt 
SBU 

Ajimsha et al., 2014, (1) Signifikant 
förbättring i funktion 

FFI:63.01 (SD±4.44);17.39 (SD± 
4.02); p=0.000*; Cohens d = 6,98 

FFI:61.38 (SD±5.22); 
56.85 (SD±6.91) Låg 
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PPT, Gastocnemius: 1.8 
(SD±0.44); 2.9 (SD±0.82); p=0.001*;  
PPT,Soleus: 2.0 (SD±0.48); 3.1 
(SD±0.91); p= 0.001* 

PPT,Gastrocnemius: 
2.0 (SD±0.22); 2.2 
(SD±0.51) 
PPT,Soleus: 2.2 
(SD±0.52); 2.2 
(SD±0.31) 

Arguisuelas et al., 2016 
(2) 

Signifikant 
minskning av 
smärta, 
funktionsnedsättning 
och rädsla och 
undvikande 

SF-MPQ(0-45): 22.9;13.08, p= 0.04* 
VAS (0-100): 63.0; 27.1, p= 0.01* 
RMQ (0-24): 11.2; 7.5, p=0.03*  
FABQ (0-96):60.3 ;48.6, p=0.05* 

SF-MPQ(0-45): 23.3;18 
VAS (0-100): 64.6; 33.8 
RMQ (0-24): 11.6;10.1 
FABQ (0-96): 64.9; 
62.59 

Låg 

Ajimsha et. al. 2013 (3) Signifikant 
minskning av smärta 
och 
funktionsnedsättning 

MPQ: 23.2 (SD±8.7); 10.8 (SD±7.9); 
p=0.001*; Cohens d= 0,72 
QBPDS: 37.1(SD±11.8); 26.0 (SD± 
11.1); p=0.001*; Cohens d=0.50 

MPQ:23.0 
(SD±7.6);17.0 (SD±9.3) 
QBPDS: 35.3 
(SD±13.6);31.8 
(SD±12.4) 

Låg 

Rodriguez-Huguet et al., 
2017 (4) 

Signifikant skillnad 
förbättring av smärta 
och smärttröskel 

VAS (0-20): 7.10 (SD±0.97); 2.35 
(SD±1.09); p=0.021*; Cohens d 
=0,38 
PPT, Suboccipitalt 
Vä: 1.35 (SD±0,64); 1.98 
(SD±0,65); p=0.016* 
Hö:1.41 (SD±0,67); 2.17 (SD±0,73) 
;p=0.02* 
PPT, Trapezius, 
Vä: 1.74 (SD±0,66); 2,43 
(SD±0,75); p=0.08 
Hö: 1.80 (SD±0,57); 2,52 
(SD±0,77);/p=0.019* 

VAS: 6.57 (SD± 1.16); 
2.81 (SD±1.33) 
PPT, Suboccipitalt 
Vä: 1.30 (SD±0,48); 
1.65 (SD±0,43) 
Hö:1.33 (SD±0,40); 
1.69 (SD±0,40) 
PPT, Trapezius,vä/hö: 
Vä: 1.60 (SD±0,50); 
2.03 (SD±0,59) 
Hö: 1.69 (SD±043); 
2.03 (SD±0,57) 

Låg 

Castro-Sanchez et al. 
2011 (5) 

Signifikant 
minskning av antalet 
triggerpunkter. 

Antal triggerpunkter:  
RO: 31; 25; p= 0.046* 
LO: 29; 24; p=0.032* 
LCL 32; 22; p=0.009* 
RTM: 30; 26; p=0.034* 
RSM: 29;24; p=0.031* 
RLE: 39; 23; 0.031 
LLE: 27; 22; p= 0.028* 
RG: 35; 23; p= 0.047*  
LG:  34;24; p=0.031* 
RGT:  29;20;0.030* 
 
VAS: 8.9 (SD±1.3); 8.87 (SD±1.01); 
p=0,038*; Cohens d = 0.87 

Antal triggerpunkter:  
RO: 35;33 
LO: 34;35 
LCL: 37;36 
RTM: 36;35 
RSM: 35;33 
RLE: 34;34 
LLE: 31;32 
RG: 32;32 
LG: 32;33 
RGT: 31;30 
 
VAS: 9.13 (SD±0.8) ; 
7.98 (SD±1.03) 

Låg 

Ajimsha et al. 2012 (6) Signifikant 
minskning av smärta 
och 
funktionsnedsättning 

PRTEE: 65.2 (SD±5.0);13.8 
(SD±2.2); p=0.001*; Cohens d= 
10.72 

PRTEE: 64.5 (SD± 4.9); 
60.1 (SD±5.7) Låg 

Ajimsha et al. 2011 (7) Signifikant 
minskning av antal 
dagar med 
huvudvärk 

Antal dagar med huvudvärk, 
Direkt MFR: 
12 (SD ± 2.8); 4.9 (SD ± 1.7); 
p=0.05; Cohens d= 2.43 
 
Antal dagar med huvudvärk, 
Indirekt MFR: 
12.4 (SD ±2.8);5.7 (SD ±1.3); 
p=0.001; Cohens d= 2.22 

Antal dagar med 
huvudvärk: 
12 (SD±2.5); 10.4 
(SD±2.7) 

Låg 

 
 

DT-MFR =Direct technique myofascial release 
IDT-MFR =Indirect technique myofascial release 
FFI=Fot funkction index 
FABQ= Fear-Avoidances beliefs questionair 

*=P-värdet är signifikant 
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MPQ = McGill Pain Questionnarie  
PHP=Plantar heel pain 
PPT= pressure pain threshold 
PRTEE= The Patient-Rated Tennis Elbow Evaluation, 
 frågeformulär om funktionnedsättning 
RMQ = Roland Morris Questionnaire  
SD = standarddeviation 
SF-MPQ = Short form McGill Pain questionnaire,  
SP `Stabilometric platform 

VAS = Visual analog scale 
QBPDS = Quebec Back pain disability scale  
RO = Right Occiput 
LLC =Left Lower cervical 
RTM =Right Trapezius muscle 
RS = Right Supraspinatus Muscle 
LLE = Left Lateral epiconyle 
RG = Right Gluteal muscle 
LG = Left Gluteal muscle 
RGT: Right gluteal Trochanter 

4.3 Vilka muskuloskeletala tillstånd har i studierna behandlats med 
MFR? 

I artiklarna var det ett brett spektrum av muskuloskeletala tillstånd som har behandlats med 
MFR. Både Ajimsha et al. (2013) och Arguisuelas et al. (2016) studerade kronisk 
ländryggssmärta. Ajimsha et al. (2014) studerade plantarfasciit, Rodriguez-Huguet et al. 
(2017) har studerat nacksmärta, Ajimsha et al. (2012) har behandlat lateral epikondyliit, 
Ajimsha et al. (2011) har valt att undersöka kronisk spänningshuvudvärk medan Fibromyalgi 
har undersökts av Castro-Sanchez et al. (2011). 

4.4 Biomedicinsk förklaringsgrund till MFR 
Sex av sju studier har använt samma förklaringsgrund i sin bakgrund med få skillnader. 
Antagandet att fascians optimala längd återställs vid MFR har beskrivits i sex av sju studier 
vilket presenteras i tabell 5.  Förutom Arguisuelas et al. (2016) och Castro-Sanchez et al. 
(2011) har de andra studierna även gemensamt beskrivit att begränsningar i fascian på en del 
av kroppen kan leda till spänningar på fascia i en annan del av kroppen, vilket därmed 
betyder att deras teoretiska förklaringsmodell baserar sig på att andra strukturer som i någon 
form har kontakt med fascian också kan skadas eller utsättas för påfrestningar. Dessa studier 
använder sig av förklaringsgrunden som beskriver fascian som ett elastiskt komplex som 
omsluter hela kroppen och som även kan utsätta andra strukturer för stress (ederative 

international programme for anatomical terminology [FIPAT], 2011). Författarna menar att 

fascian via MFR kan gå tillbaka till sin ursprungliga längd och därmed bli fri från 
begränsningar och spänningar. När det inte finns begränsningar och spänningar i fascian 
kommer även trycket och påfrestningarna på andra närliggande strukturer att minska.  
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4.5 Utfallsmått och psykometriska egenskaper av 
utvärderingsinstrument 

I det här avsnittet presenteras de utfallsmått och de mätinstrument som använts samt vilka 
psykometriska egenskaper mätinstrumenten har uppvisat. Det primära utfallsmåttet som 
samtliga artiklar har studerat är smärta (Ajimsha et al., 2011; Ajimsha et al., 2012; Ajimsha et 
al., 2013; Ajimsha et al., 2014; Arguisuelas et al., 2016; Castro-Sanchez et al., 2011;  
Rodriguez-Huguet et al., 2017) och sekundärt har studierna fokuserat på att undersöka 
funktion, och rädsla och undvikande. I en studie har man endast valt att mäta 
smärtdysfunktionen genom att räkna antal dagar med huvudvärk (Ajimsha et al., 2011). För 
att mäta smärtintensiteten har fyra olika utvärderingsinstrument använts och dessa var; 
Short form McGill pain Questionnare (SF-MPQ), McGill pain Questionnare (MPQ), Visual 
analog scale (VAS) och en tryckalgometer. För mätning av funktion användes fyra 
instrument; Foot Function Index (FFI), Roland Morris Questionnare (RMQ), Quebec Back 
Pain Disability Scale (QBPDS) och The Patient Rated Tennis Elbow Evaluation (PRTEE). För 
mätning av postural kontroll användes en stabilometrisk plattform och för att mäta rädsla 
och undvikande har man använt Fear and Avoidance Belief Questionnare (FABQ).  

4.5.1 Smärta 

Ajimsha et al., 2014 använde sig av en tryckalgometer för att mäta smärttröskeln. En 
tryckalgometer mäter smärta som uppkommer av ett djupt tryck genom att trycka på en del 
av kroppen med en 1 cm2 stor gummidel. Det är enligt Park, Kim, Park, Kim och Jang (2011) 
och Kinser, Sands och Stone (2009) konstaterat att en tryckalgometer har hög test-retest 
reliabilitet (Cronbach alpha = 0.94-0.98) och begreppsvaliditet när det gäller mätning av 
smärttrösklar. Arguisuelas et al. 2016 har mätt kronisk ländryggssmärta med den spanska 
versionen av SF-MPQShort form McGill Pain questionnaire, (SF-MPQ) samt VAS (visual 
analog scale). SF-MPQ omfattar 15 olika frågor om hur smärta uppfattas. Smärtan beskrivs 
som “ingen”, “mild”, “medel” och/eller “svår” (Melzack, 1987). Maruo et al. (2014) menar att 
SF-MPQ har en utmärkt hög begreppsvaliditet och en test-retest reliabilitet (Intraclass 
korrelation koefficient, ICC=0.68-0.78) för mätning av både neurogen och icke neurogen 
smärta. VAS är en skala som kan användas för att mäta en individs uppfattning av smärta. 
Skalan är en 10 cm lång och kan använda genom att en person pekar på skalan och sätter ett 
värde på smärtintensiteten (Gould, Kelly, Goldstone & Gammon, 2001). Boonstra, Schiphorst 
Preuper, Reneman, Posthumus och Stewart (2008) påstår att VAS har måttlig till god test-
retest reliabilitet (Spearmans rank order correlation, rho = 0.66-0.77) och osäker 
begreppsvaliditet när det kommer till mätning av kronisk muskuloskeletal smärta. VAS har 
även använts av Rodriguez-Huguet et al. (2017) för att mäta nacksmärta. För mätning av 
smärta har både Ajimsha et. al. (2013) och Castro-Sanchez et al. (2011) använt MPQ (McGill 
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pain questionnare), där Ajimsha et al. (2013) har undersökt kronisk ländryggssmärta och 
Castro-Sanchez et al. (2011) har smärta vid fibromyalgi som utfallsmått. MPQ är en längre 
version av SF-MPQ och består av 78 ord som beskriver smärtintesnsitet och typ av smärta. 
Exempel på orden som används för att beskriva smärtan är “skärande”, “pulserande” och 
“huggande”. Varje ord graderas till antingen 0=Ingen, 1=Mild, 2=Måttlig och 3=Svår 
(Melzack, 1975). 

4.5.2 Funktion 

För att mäta funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning i foten vid plantarfasciit 
använde sig Ajimsha et al. (2014) användes Foot function index (FFI). FFI mäter vilken 
påverkan olika tillstånd har på funktionen, smärtan och aktivitetsbegränsning i foten. 
Instrumenten innehåller totalt 23 punkter som täcker frågor om smärta, 
funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning. (Budiman-Mak, Conrad, & Roach, 1991) 
Det har i en studie av Martinez, Staboli, Kamonseki, Budiman-Mak och Yi (2016) visats att 

FFI är högt test retest reliabel (Cronbach’s alpha = 0.61–0.80) och begreppsvalid vid mätning 

av funktionen i foten. Dock har studien inte konkluderat om mätinstrumentet är bra att 
använda för att mäta funktionen i foten hos personer med plantarfasciit.  
 
Arguisuelas et al. (2016) har man sekundärt undersökt funktionsnedsättningen hos personer 
med kroniska ländryggsbesvär med den spanska versionen av RMQ (Roland Morris 
Questionnaire). RMQ värderar hur akut, sub-akut och kronisk ländryggsmärta påverkar 
fysisk funktion. Instrumentet innehåller 24 frågor där funktionsnedsättning i varje fråga 
graderas som “ingen funktionsnedsättning” (0) till “maximal funktionsnedsättning” (24). 
(Baker, 2013). RMQ har god intra-observer reliabilitet (Cronbach's alpha = 0.86) och 
begreppsvaliditet för personer med ländryggssmärta (Payares, Lugo, & Restrepo, 2015; 
Rostami et al., 2014).  
 
Ajimsha et. al. (2013) har sekundärt valt att mäta funktionsnedsättning hos personer som har 
kronisk ländryggssmärta med QBPDS (Quebec back pain disability scale) som har utvecklats 
för att mäta funktionsnedsättningen hos personer med ländrygssmärta. Instrumentet 
omfattar 20 dagliga aktiviteter där man graderar hur svårt/lätt det är att utföra varje aktivitet 
där 0=ej ansträngande och 5=Klarar ej av. (Kopec et al., 1996). Instrumentet har visats ha 

god test-retest reliabilitet (Cronbach’s alpha = 0,86) och begreppsvaliditet för personer med 

ryggsmärta (Bicer, Yazici, Camdeviren, Milcan, & Erdogan, 2005). 
 
För att mäta funktionsnedsättningen i den drabbade armen hos personer med lateral 
epikonylit har man i Ajimsha et al. (2012) använt sig av patient related tennis elbow 
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evaluation (PRTEE). Detta instrument mäter funktionsnedsättning och upplevd smärta hos 
personer med lateral epikondyliit. Det innehåller 15 frågor om smärta, vanliga aktiviteter och 
specifika aktiviteter.Varje fråga graderas från 0-10 där 10 = “inga svårigheter” eller “ingen 
smärta” och 10= “värsta tänkbara..”. PRTEE som har visats ha god test-retest reliabilitet 
(ICC=0.96) men måttlig begreppsvaliditet för att bedöma funktionen hos personer med LE 
(Vincent & MacDermid, 2014). 

4.5.3 Antal dagar med huvudvärk 

I Ajimsha et al. (2011) har man inte använt någon form av mätinstrument utan räknat antal 
dagar med huvudvärk före och efter behandling med MFR. Evidens som kan stödja att denna 
metod är valid och/eller reliabel för att mäta effekt hos personer med kronisk huvudvärk 
kunde inte hittas av författarna till denna studie.  

4.5.4 Postural stabilitet 

I Castro-Sanchez et al. (2011) har man använt sig av en stabilometrisk plattform, där man 
kan mäta tyngdpunkten över tid, för att mäta den posturala stabiliteten för personer med 
fibromyalgi (Cultrera et al., 2010). Enligt Tamburella, Scivoletto, Iosa & Molinari (2014) är 
en stabilometrick plattform effektiv, reliabel och valid för att mäta den posturala stabiliteten 
hos personer med en skada i ryggraden. Författarna fann dock ingen evidens som stödjer att 
användningen av samma metod för att mäta den posturala stabiliteten hos personer med 
fibromyalgi är reliabel eller valid. 

4.5.5 Rädsla och undvikande 

För att mäta rädsla och undvikande har man hos personer med kronisk ländryggssmärta har 
man i Arguisuelas et al. (2016) använt sig av Fear and Avoidance Belief Questionnare 
(FABQ). FABQ mäter rädsla för smärta och därmed undvikande av fysisk aktivitet hos 
personer med ländryggssmärta. Testet innehåller 16 påståenden där patienter kan skatta 
0=Instmämmer ej och 6= Instämmer fullständigt. (Waddell, Newton, Henderson, 
Somerville, & Main, 1993). Enligt Grotle, Brox och Vollestad (2006) har mätinstumentet god 
test-retest relibalilitet (Cronbach alpha = 0.79-0.90) och begreppsvaliditet för att mäta rädsla 
och undvikande. Dock fann författarna till denna studie ingen evidens för att FABQ har god 
reliablilitet och validitet för mätning av rädsla och undvikande hos patienter med 
fibromyalgi.  
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4.6 Utförande och effekt av intervention 
MFR har i alla artiklarna utförts under en period på 30 - 60 min per session. I artiklarna har 
man gett behandlingen med en frekvens mellan 2 - 5 gånger/vecka (Ajimsha et al., 2011; 
Ajimsha et al., 2012; Ajimsha et al., 2013; Ajimsha et al., 2014; Arguisuelas et al. 2016; 
Rodriguez-Huguet et al., 2017; Castro-Sanchez et al. 2011). Eftersom att artiklarna har valt 
att behandla olika muskuloskeletala tillstånd har även behandlingen gjorts på olika ställen i 
kroppen. I majoriteten av artiklarna har man använt sig av direkt MFR där man applicerar 
ett långvarigt och lätt tryck och använder sig av armbåge, hand, knogar och fingrar. I 
samtliga artiklar, förutom Ajimsha (2011) som undersökt antal dagar med huvudvärk, har 
man sett en signifikant minskning av smärta i gruppen som genomgått MFR behandling. För 
alla artiklar utom Arguisuelas et al. (2016) har medelvärde och standardavvikelse 
presenterats och därför räknades effektstorleken (Cohens d) ut. Effektstorleken för 
mellangruppsskillnader har i samtliga studier räknats ut genom användning av 
posttestresultat för smärta och funktion för intervention- och kontrollgrupp, SD för de 
utfallsmåtten samt gruppstorlek. De primära utfallsmåtten i artiklarna har täckt 
smärtintensitet, smärtdysfunktion samt funktion. Medeleffektstorleken för smärtintensiteten 
i artiklarna är d = 0.65. För smärtdysfunktionen är medeleffekstorleken d = 2.33 och för 
funktionen är medeleffektstorleken d = 6.03.  

 
Ajimsha, Binsu & Chiathra, 2014 
I denna studie behandlades m. Gastrocnemius, m. Soleus och plantarfascian tre gånger per 
vecka i fyra veckor hos personer med plantarfasciit. M. Gastrocnemius och m. Soleus har 
behandlats med direkt MFR under 5 min med en repetition per muskelgrupp och 
kroppshalva. Plantarfascian har behandlats under 5 min med två repetitioner per 
kroppshalva. Totalt har varje session varat i 30 minuter. För att utföra MFR har behandlarna 
använt sig av knogar, fingertoppar, fingrar samt armbågar för att nå myofascian. Patienterna 
i interventionsgruppen rapporterade en 72,4% minskning i smärta vecka 4 efter 
interventionens slut. FFI (fotfunktionsindex) visade en signifikant förbättring i 
interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen vid mätning v.4 och v.12 (p<0.001) (se 
tabell 5) vilket enligt Ajimsha, Binsu och Chitra (2014) innebär att MFR visade statistisk 
signifikans. För att räkna ut Cohens d har författarna till denna systematiska litteraturstudie 
använt sig av posttestresultatet för FFI som mäter funktion och PPT (m. Gastrocnemius & m. 
Soleus) som mäter smärttröskel. 

Ajimsha, Binsu & Chithra, 2013   
Ajimsha et al. (2013) behandlade thorakolumbalfascian, paravertebrala muskler i 
ländryggen, m. Quadratus Lumborum samt m. Psoas Major. Interventionen har utförts totalt 
4 gånger med 2 stycken 40 minuters långa sessioner per vecka i två veckor. Behandlarna har 
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jobbat med armbågar, armar och händer för att utföra glidningar och tryck på myofascian. I 
Ajimsha et al. (2013) rapporterade patienter som fick MFR en signifikant förbättring i smärta 
som visades genom SF-MPQ jämfört med kontrollgruppen men det visades inga signifikanta 
skillnader (se tabell 5) i VAS mellan grupperna. Det fanns också en signifikant minskning (Se 
tabell 5) av funktionsnedsättning vid ländryggssmärta i interventionsgruppen jämfört med 
kontrollgruppen. För att räkna ut Cohens d har författarna till denna systematiska 
litteraturstudie använt sig av posttest resultaten av SF-MPQ för smärta och QBDPS för 
funktion.  

 
Arguisuleas, Lison, Sanchex- Zuriaga, Martinez Hurtago, & Domenech-Fernandez, 2016 
Även i denna studie utfördes MFR på thorakolumbarfascian men också på djup 
ryggmuskulatur, m. Gluteus Maximus samt m. Piriformis. Interventionen har utförts tre 
gånger per vecka i 8 veckor med en 40 minuters lång session. Det visades en signifikant 
minskning av smärta enligt SF-MPQ och VAS under vecka 12 jämfört med kontrollgruppen. I 
RMQ såg man en signifikant förbättring av funktion i vecka 12 och man såg även en 
signifikant förbättring i rädsla och undvikande (FABQ) (se tabell 5) i interventionsgruppen 
direkt efter behandling var slut och vid uppföljning vecka 12. Cohens d kunde ej räknas ut då 
SD saknades. 

 
Rodriguez-Huguet, Gil-Salú, Rodriguez-Huguet, Cabrera-Afonso & Lomas-Vega, 2017 
Interventionen i denna studie har gjorts för att behandla nacksmärta och MFR har utförts på 
cervikal fascia, mm. Suboccipitalis och m. Sternocleidomastoideus. Totalt har 5 MFR 
sessioner på två veckor gjorts där varje session varade i 45 minuter. I denna studie visades 
det att MFR-gruppen hade en 20% förbättring av smärttröskeln jämfört med 
kontrollgruppen som fick ett multimodalt program (TENS; massage, ultraljud). Efter en 
månads uppföljning visades det en signifikant skillnad (se tabell 5) mellan grupperna där 
smärttröskeln i interventionsgruppen var bättre. Cohens d räknades ut för VAS för 
smärtintensitet och PPT (mm. Suboccipitalis & m. Trapezius) för smärttröskel. 

 
Castro-Sanchez, Mataran-Penarrocha, Arroyo-Morales, Saavedra-Hernandez, Fernandes-
Sola, Moreno-Lorenzo, 2011 
För att behandla smärta, fysisk funktion och postural kontroll hos personer med fibromyalgi 
har man haft en timmes långa sessioner två gånger per vecka i 20 veckor. Man har utfört 
MFR på den temporala regionen, mm. Suboccipitalis, cervicodorsal fascia, 
temporomandibulära leden, m. Pectoralis Major, m. Diafragma, lumbalen, sacralen samt m. 
Psoas Major. Efter 20 veckor visade det sig att interventionsgruppen fick en signifikant 
minskning (Se tabell 5) av antalet triggerpunkter i vänstra Occiput, högra m. Trapezius, 
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högra m. Supraspinatus, vänstra Laterala epikondylen, Högra och vänstra mm. Gluteus samt 
högra Trochanter Major. Man såg dock signifikanta minskningar av antalet triggerpunkter i 
vänstra cervikalen, vänstra m. Trapezius, vänstra m. Supraspinatus samt vänstra Trochanter 
Major. Man såg även en signifikant förbättring i MPQ (McGill pain questionnaire) medan det 
i kontrollgruppen inte visades några signifikanta förändringar i varken antalet triggerpunkter 
eller MPQ. Det fanns ingen signifikant förändring vad gäller den posturala stabiliteten mellan 
grupperna eller i någon av grupperna över tid. Cohens d räknades ut för VAS för 
smärtintensitet. 

  
Ajimsha, Chithra & Thulasyammal, 2012 
MFR utfördes på personer med lateral epicondyliit i 30 minuter där personerna som fick 
behandlingen hade supinerade armar. Interventionsgruppen fick behandlingen tre gånger i 
veckan i totalt fyra veckor. För att behandla lateral epicondyliit utförde man tre tekniker som 
alla bestod av att applicera tryck på underarmen från laterala epikondylen ner till vristen. 
Efter 4 veckor visades det en signifikant förbättring (Se tabell 5) hos interventionsgruppen 
vad gäller smärta och funktion. Interventionsgruppen rapporterade en 78,7% minskning i 
smärta och funktionsnedsättning enligt PRTEE medan kontrollgruppen visade 6.8% skillnad 
för samma utfallsmått. Cohens d räknades ut för smärta och funktion med posttest resultatet 
av PRTEE som mätinstrument. 

  
Ajimsha, 2011 
Med syfte att behandla spänningshuvudvärk har man i denna studie haft två 
interventionsgrupper där man utfört direkt MFR och i den andra indirekt MFR. Med direkt 
MFR har man behandlat m. Trapezius, cervikalen, nackflexorer, myofascia i occiput samt 
fascia i temporalen medan man med indirekt MFR har behandlat örat, ansiktsmuskulatur, m.  
Sternocleidomastoideus samt cervikal muskulatur. Båda typer av behandlingar har 
genomförts två gånger per vecka i tolv veckor där varje session var en timme lång. Varje 
område behandlades i 5 min/sida. Antal dagar med huvudvärk under vecka 1–4 var 
baslinjemätning och antal dagar med huvudvärk under v. 17–20 var post-test mätning och 
MFR utfördes mellan vecka 4 till 17. Mellan veckorna 1 - 4 och 17–20 minskade antalet dagar 
med huvudvärk med 7.1 dagar i gruppen som fick direkt MFR, 6.7 dagar i gruppen som fick 
indirekt MFR och 1.6 dagar i kontrollgruppen. Skillnaden mellan båda 
interventionsgrupperna och kontrollgruppen var statistisk signifikant (Se tabell 5) medan 
skillnaden mellan de två interventionsgrupperna var icke statistisk signifikant. Cohens d för 
utfallsmåttet smärta räknades ut med hjälp av posttest resultaten av antal dagar med 
huvudvärk.  
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4.7 Vetenskaplig kvalité 
Granskningen av artiklarnas studiekvalité gjordes enlig SBU:s mall för granskning av RCT 
studier (Se bilaga B). Samtliga artiklar hade enligt bedömningen låg risk för systematiska fel 
vilket därmed innebär att artiklarna var av en god kvalité. Det som ligger till grund för 
bedömningen avseende artiklarnas höga kvalitet, var att baslinjemätningarna för alla 
interventioner var jämt fördelade, de gav samma mängd sham och MFR till både intervention 
och kontrollgrupp, och studierna pågick lika länge för båda grupperna. Alla studier hade 
också en utomstående terapeut som utförde behandlingen.  

Tabell 6. Granskning enligt SBU’s mall för RCT studier. 

Mall för kvalitetsgranskning av randomiserade kontrollerade studier 

  Ajimsh
a et al. 
(2014) 

Arguisuela
s. (2016) 

Ajimsh
a. 
(2013) 

Rodrigue
z-Huguet 
et al. 
(2017) 

Castro 
Sanche
z et al. 
(2011) 

Ajimsh
a et al. 
(2012)  

Ajimsh
a et al. 
(2011) 

A1. Selektionsbias 
       

a) Oklart Ja Oklart Ja Ja Nej Nej 

b) Ej 
tillämpli
gt 

Ja Ej 
tillämpli
gt 

Ja Ja Nej Ja 

c) Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej 

d) JA Ja Ja Ja Nej Ja Ja 

Bedömning av risk 
för selektionsbias: 

Medelhö
g 

Låg Medelhö
g 

Låg Medelhö
g 

Medelhö
g 

Medelhö
g 

A2. 
Behandlingsbias 

       

a) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

b) Nej Nej Nej Oklart Nej Nej Nej 

c) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

d) Oklart Oklart Oklart Oklart Ja Oklart Oklart 
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Bedömning av risk 
för behandlingsbias: 

Medelhö
g 

Medelhög Medelhö
g 

Medelhög Låg Medelhö
g 

Låg 

A3. 
Bedömningsbias 
(per utfallsmått) 

       

a) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

b) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

c) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

d) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

e) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

f) Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja 

g) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

h) Ja Ja Ja Ja Ja Ja JA 

Bedömning av risk 
för bedömningsbias: 

Låg Låg Låg Låg Låg Låg Låg 

A4. Bortfallsbias 
(per utfallsmått) 

       

a) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

b) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

c) Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja 

d) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

e) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

f) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
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Bedömning av risk 
för bortfallsbias: 

Låg Låg Låg Låg Låg Låg Låg 

A5. 
Rapporteringsbias 

       

a) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

b) Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja 

c) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

d) Ja Oklart Ja Ja Oklart Ja Ja 

e) Ja Ja Ja Oklart Ja Ja Ja 

f) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Bedömning av risk 
för 
rapporteringsbias: 

Låg Låg Låg Låg Låg Låg Låg 

A6. 
Intressekonfliktbi
as 

       

a) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

b) Oklart Ja Oklart Ja Ja Nej Oklart 

c) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Bedömning av risk 
för 
intressekonfliktbias: 

Låg Låg Låg Låg Låg Låg Medelhö
g 
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Sammantagen 
bedömning av 
studiekvalité 

Hög Hög Hög Hög Hög Hög Hög 

5 DISKUSSION 

5.1 Resultatsammanfattning 
Syftet med denna systematiska översikt var att kartlägga vid vilka muskuloskeletala 
smärttillstånd och med vilken biomedicinsk förklaringsgrund behandling av MFR görs, hur 
MFR utförs, vilka effekter som rapporterats om smärta och funktion samt utvärdera 
artiklarnas studiekvalité. Det inkluderades sammanlagt sju RCT studier som undersöker 
effekten av MFR på plantarfasciit, kronisk ländryggssmärta, nacksmärta, fibromyalgi, lateral 
epikondyliit och kronisk spänningshuvudvärk, i jämförelse med en kontrollgrupp. I 
artiklarna har man undersökt förekomst av smärta, funktion, postural kontroll, rädsla och 
undvikande samt antal dagar med huvudvärk före och efter intervention (Ajimsha et al., 
2011). Totalt användes 10 utvärderingsinstrument där majoriteten av instrumenten hade 
goda psykometriska egenskaper. Interventionen har varierat mellan 2 till 20 veckor i 
studierna och i samtliga artiklar har man använt sig av direkt MFR (Ajimsha et al., 2011; 
Ajimsha et. al. 2012; Ajimsha et al., 2013; Ajimsha et al., 2014; Arguisuelas et al., 2016; 
Castro-Sanchez et al. 2011) Rodriguez-Huguet et al., 2017). I en studie har både direkt MFR 
och indirekt MFR använts i separata interventionsgrupper (Ajimsha et al., 2011). Sex av sju 
artiklar visar att MFR har lett till en förbättring vad gäller smärtintensitet och 
smärtdysfunktion och fyra artiklar har visat förbättringar i funktion. Kvaliteten var hög för 
alla artiklar då de visade låg risk för systematiska fel enligt SBUs mall för granskning av RCT 
studier (SBU, 2017).   

5.2 Resultatdiskussion 
Samtliga artiklar har undersökt olika typer av muskuloskeletala smärttillstånd; 
ländrygssmärta, plantarfasciit, nacksmärta, kronisk spänningshuvudvärk, lateral epikondyliit 
samt fibromyalgi (Ajimsha et al., 2011; Ajimsha et. al. 2012; Ajimsha et al., 2013; Ajimsha et 
al., 2014; Arguisuelas et al., 2016; Castro-Sanchez et al. 2011; Rodriguez-Huguet et al., 2017). 
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Anledningen till att dessa smärttillstånd behandlandes med MFR var att författarna till de 
inkluderade artiklarna ansåg att det fanns en kunskapslucka avseende om MFR har någon 
effekt på dessa tillstånd (Ajimsha et al., 2011; Ajimsha et. al. 2012; Ajimsha et al., 2013; 
Ajimsha et al., 2014; Arguisuelas et al., 2016; Castro-Sanchez et al. 2011; Rodriguez-Huguet 
et al., 2017). 

 
Sex av de sju inkluderade artiklarna har direkt eller indirekt använt sig av samma 
förklaringsgrund hämtad från John F Barnes bok “Myofascial release: the search for 
excellence” från 1990. Förklaringsgrunden innebär enligt Barnes (1990) att MFR kan 
återställa fascians naturliga längd, bli kvitt fasciella begränsningar och därmed minska 
belastningen på andra närliggande känsliga strukturer såsom nerver och blodkärl. Att ett lätt 
tryck skulle kunna “återställa” fascians naturliga längd på bara ett par minuter är dock inte 
troligt (Langevin et al., 2010). Vilken naturlig längd som fascian har hos patienterna som 
ingår i studierna är inte heller beskriven i någon av artiklarna. Trots detta är det en 
förklaringsgrund som flera studier använder sig av och den har i sin helhet inte heller 
motbevisats. Dock kan det även finnas andra teoretiska modeller som också skulle kunna 
förklara resultaten som t.ex. gate controll teorin, spinal-, central och supraspinal 
smärthämning. Fyra av sju artiklar är skrivna av samma författare (Ajimsha et al., 2011; 
Ajimsha et al., 2012; Ajimsha et al., 2013; Ajimsha et al., 2014) vilket kan förklara varför 
artiklarna har använt sig av samma förklaringsgrund. Trots att rådande förklaringsgrund i 
artiklarna inte har förnyats sedan 1990  erkänner ett institut för myofasciell terapi 
(Myofascial Therapy and Research Foundation) den. Detta innebär att det kan finnas mer 
trovärdighet bakom förklaringsgrunden än vad författarna till denna systematiska 
litteraturöversikt har fått fram. Artiklarna hade kunnat använda sig av nyare teorier som 
förklarar mekanismerna bakom MFR, som t.ex. gate control teorin och andra 
smärthämningssystem, men har valt att inte göra det. I artikeln av Remvig et al. (2008) har 
man kommit fram till att det inte finns tillräcklig evidens som beskriver effekten av 
behandlingsmetoden. Trots detta har resultaten från denna systematiska översikt visat stora 
effektmått för respektive muskuloskeletala smärttillstånd.  
 
Studier har dock visat att det vid ett sensoriskt stimuli som t.ex. MFR sker förändringar i 
fibroblasterna beroende på vilken typ av mekanisk kraft som de utsätts för (Wang et al., 
2007). Det finns en in vitro studie av Meltzer et al. (2010) där man har sett att behandling 
med MFR hos personer med en muskelbristning har lett till en omstrukturering av 
fibroblaster till deras normala tillstånd. Dock har ingen av de inkluderade artiklarna i denna 
översikt diskuterat detta. Det beskrivs inte heller att fascia kan uppträda som ett organ som 
på olika sätt påverkar människans rörelseförmåga eller att en skada på fascian kan leda till en 
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försämrad rörlighet som det beskrivs av Barnes (1997) och Klinger et al. (2014).  Artiklarna 
har inte heller kopplat MFR till Gate control teorin som beskriver att icke-smärtframkallande 
sensoriska signaler såsom tryck och beröring kan försvaga smärtframkallande signaler från 
att nå det centrala nervsystemet (Melzack & Wall, 1996). Då MFR är en manuell 
behandlingsmetod, som innefattar sensorisk stimulering i form av tryck och beröring, borde 
MFR enligt Gate control teorin, spinal- och central smärthämning kunna skapa en tillfällig 
lindring av smärtan. Problemet med dessa teorier är dock att de inte beskriver mekanismen 
för hur MFR kan påverka smärtlindring på lång sikt. I flera av artiklarna har man sett 
signifikanta förbättringar vid senare uppföljningar (12 veckor) (Ajimsha et al., 2012; Ajimsha 
et., al 2013; Ajmsha et al., 2014; Arguisuelas et al., 2016). Att MFR kan ha en långvarig effekt 
skulle däremot kunna förklaras med att det sker en supraspinal smärthämning från hjärnan. 
Detta beror på att man vid MFR applicerar ett långvarigt och lätt tryck (sensorisk 
stimulering) på myofascian, vilket gör att smärthämmande signalsubstanser, som tex 
seretonin och noradrenalin fristätts (Barnes, 1997; Norrbrink & Lundeberg 2015). Detta 
smärthämningssystem sätts igång av ex. MFR skulle kunna ha en kumulativ effekt 
(Norrbrink & Lundeberg 2015). I artikeln där man endast har gjort en kortsiktig uppföljning 
kan det vara så att patienten endast är tillfälligt smärtfri och inte blivit av med orsaken till 
smärtans uppkomst (Rodriguez-Huguet et al., 2017). 

 
Andra förklaringsgrunder till smärtlindring via MFR kan vara att muskler och myofascian 
samarbetar och påverkar varandra lika mycket, mer än att det endast är fascian som påverkar 
muskler och omkringliggande organ som Barnes (1990) påstår. Sett till deras anatomiska 
kontext där myofascian omsluter och tränger igenom alla muskler är det svårt att inte anta 
således. I studierna av Schilder et al. (2014) och Gibson et al. (2009) såg man att smärta i 
fascian upplevs mer än smärta i muskler. I en annan studie av Wilke, Krause, Vogt och 
Banzer (2016) har man sett att muskler genererar kraft från sitt epimysium och överför den 
till den djupa fascian. Man skulle kunna anta att muskler överför kraft till myofascian och 
beroende på kraftens storlek och duration kan smärta utlösas i myofascian. Några slutsatser 
om detta kan författarparet däremot inte dra med säkerhet. 

 
Kidd (2009) beskriver att MFR har en låg reliabilitet eftersom att behandlingen beror på hur 
väl en behandlare känner av förändringar i myofascian, vilket han menar kan variera från 
behandlare till behandlare. Hur skicklig en behandlande fysioterapeut är på att utföra MFR 
kan påverka resultatet men effekten kan även vara påverkat av palcebo. En person som får 
MFR vet eventuellt inte att den just fått MFR men den känner av beröringen från terapeutens 
händer och vet således att den fått någon form av manuell behandling. Det samma gäller för 
sham-behandlingarna i studierna där man använt ultraljud hos kontrollgruppen (Ajimsha et 
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al., 2014; Rodriguez-Huguet et al., 2017; Castro-Sanchez et al., 2011; Ajimsha et al., 2012). 
Patienten känner av att hen får någon form av manuell behandling i interventionsgruppen 
och således kan de kontextuella faktorerna trigga igång placeboeffekten, som kan ge minskad 
smärta och ev. ökad funktion (Finniss, Kaptchuk, Miller & Benedetti, (2010). I Arguisuelas et 
al. (2016) där man däremot använt sig av handpåläggning på samma områden som vid MFR 
känner patienten i både kontroll- och interventionsgrupp av att de får någon form av manuell 
behandling. Det medför att man gör baslinjerna så lika varandra som möjligt för att förhindra 
att placebo som ger effekt. Det gick dock inte att få fram effektstorleken på den artikeln men 
studieresultaten visade signifikant minskning av smärta, rädsla och undvikande och ökad 
funktion, vilket stärker MFR som behandlingsmetod. 
Författarna till denna studie kan därmed inte utesluta att det är placebo som ger effekt på de 
manuella behandlingarna. Dock har det vistats att placebo utgör en komponent i alla 
situationer där det är en människa som ger en medicinsk behandling. Detta trots att 
medicinen är exakt den samma (som den som ges av en maskin och av en människa) så ökar 
effekten dvs placebons påverkan enbart av den mänskliga kontakten (Finniss et al., 2010).  I 
en studie där man hade tre scenarion; 1 - en maskin gav smärtstillande, 2 - en läkare gav det 
men sa att pillret kunde vara eller inte vara verkningsfullt eller 3 - läkare gav medicin men sa 
att pillret hade påvisade smärtstillande effekter.  Det resulterade i att smärtlindringen blev 
högre i både fall 2 och 3 där det fanns en läkare inblandad jämfört med 1 även fast det var 
samma medicin som gavs ut. (Rossettini et al., 2018). Då fysioterapeuter som använder MFR 
som behandling arbetar med manuella metoder och ständigt har kontakt med människor blir 
det svårt att helt exkludera att vissa förändringar kan uppstå genom placebo 
(Fysioterapeuterna, 2017; Rossettini et al., 2018; Finniss et al., 2010). Det arbete som 
fysioterapeuterna gör är även mer komplext än att endast ge medicin eller sockerpiller som 
var det traditionella sättet att undersöka placebo på. Vid en fysioterapeutisk 
behandlingsmetod ingår ofta muntliga instruktioner och undervisning, modellinlärning, 
fysisk instruktion och sensoriska stimuli (Rossettini et al., 2018). Patientens förväntningar på 
vart och ett av dessa moment kan påverka placeboeffekten, där positiva förväntningar leder 
till positivt utfall eller noceboeffekten, där negativa förväntningar leder till negativt utfall.  
Då det inte går att renodla och exkludera alla dessa moment när det gäller MFR man kan 
anta att det alltid kommer att finnas kontextuella situationer som påverkar resultatet 
(Rossettini et al., 2018). I framtida studier skulle det därför vara lämpligt att kontrollera 
kontextuella faktorer i baslinjemätningarna och göra dessa så standardiserade som möjligt 
och i det kliniska resonemanget även inkludera de kontextuella faktorernas eventuella 
påverkan på utfallet (Rossenttini et al., 2018; Finniss et al., 2010). Detta skulle kunna göras 
genom att kontroll och interventionsgrupp får en så lik behandling som möjligt. Ett exempel 
är studien av Arguisuelas et al. (2016) som nämns ovan där kontrollgruppen fick liknande 
behandling som MFR genom handpåläggning på samma områden. 
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Samtliga studier har använt sig av samma MFR teknik i interventionerna, direkt MFR.  
Vid denna teknik används armbågar, knogar, händer och fingrar för att medföra ett lätt och 
långvarigt tryck på myofascian (Ajimsha  et al., 2014). Endast i Ajimsha et al. (2011) har man 
haft en tredje interventionsgrupp som genomgått indirekt MFR där man utfört en lätt 
stretching under 10 minuters tid. I denna studie såg man att direkt MFR hade en bättre effekt 
än indirekt MFR vad gäller att minska antal dagar med huvudvärk. Skillnaden mellan dessa 
grupper var dock inte signifikant. Langevin et al, 2010 visade i sin studie på möss att efter 30 
min passiv stretch förändrades fibroblasternas struktur. Om man generaliserar detta till 
människor är det således inte troligt att man med ett par minuters passiv stretch på olika 
strukturer, som sker vid indirekt MFR och som har utförts av Ajimsha et al. (2013), skulle 
kunna framkalla en förändring av fibroblasterna (Langevin et al., 2010). Effekterna vid direkt 
MFR skulle också kunna förklaras av att direkt MFR inte är en passiv stretchning utan ett 
långvarigt och lätt tryck som läggs på olika strukturer (Barnes, 1997). Som nämnt ovan kan 
ett långvarigt och lätt tryck påverka olika smärthämmande system såsom supraspinal-, 
spinal- och central smärthämmning. Detta genom sensorisk stimulering i form av tryck via 
MFR.   

 
I både Ajimsha et al. (2013) och Arguissuelas et al. (2016) har man undersökt effekterna av 
MFR på kronisk ländryggssmärta men utfört MFR på olika områden. Något som de dock har 
gemensamt är att man har behandlat thorakolumbarfascian i båda artiklarna. För övrigt har 
Ajimsha et al. (2013) behandlat paravertebrala muskler i ländryggen, m. Quadratus 
Lumborum samt m. Psoas Major medan Arguisuelas et al. (2016) har utfört MFR på djup 
ryggmuskulatur, m. Gluteus Maximus samt m. Piriformis. Trots att man i samtliga artiklarna 
har använt sig av samma MFR teknik kan författarna till denna studie, precis som med andra 
manuella metoder, inte med säkerhet veta om utförandet har skett på samma sätt i alla 
artiklar. Eftersom att det inte finns någon evidens som stödjer verkningsmekanismen för 
MFR, finns det inte heller någon överensstämmelse om ett standardiserat protokoll för hur 
behandlingsmetoden ska genomföras (Ajimsha et al., 2015). Hur skickliga terapeuterna i 
studierna är och om olika behandlare utför MFR på olika sätt spelar stor roll för hur 
utförandet har varit och kan leda till olika resultat. Detta kan ha lett till att variationen av 
frekvens och utförande kan ha varit stor eftersom de olika behandlarna har haft olika 
protokoll för hur de utför MFR vilket i sin tur påverkar validiteten negativt.  
 
En annan anledning till varför genomförandet av MFR har varierat kan vara att studierna har 
behandlat olika typer av muskuloskeletala tillstånd på olika områden i kroppen. I artiklarna 
har även beskrivningen av utförandet varit olika. Samtliga artiklar har beskrivit antal 
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sessioner per vecka, duration och total frekvens av MFR, men precis hur man har utfört 
behandlingen, vad gäller antal strykningar, intensitet och hur länge man har tryckt på varje 
kroppsdel, har inte beskrivits noggrant i alla artiklar. I några studier nämns det hur länge 
behandlarna har jobbat med MFR (Ajimsha et al., 2011; Ajimsha et al. 2014; Arguisuelas et 
al., 2016; Castro-Sanchez et al., 2011) och i andra har man inte valt att ta upp det (Ajimsha et 
al., 2012 ; Ajimsha et al., 2013; Rodriguez-Huguet et al., 2017). Hur länge behandlarna har 
jobbat med MFR beskrivs olika. I både Ajimsha et al. (2014) och Ajimsha et al. (2011) har 
nämns det att behandlarna som utfört MFR har jobbat med metoden i minst 100 timmar. I 
Arguisuelas et al. (2016) beskrivs det att behandlarna har jobbat med manuell terapi i över 10 
år men inte hur länge man jobbat med just MFR. I Castro-Sanchez et al. (2011) beskrivs det 
inte specifikt hur länge behandlarna jobbat med MFR, utan endast att de är professionella 
inom området. Dock finns det studier som menar att det inte spelar någon roll hur väl 
utförandet av manuella metoder är gjort eller hur mycket tryck som ens appliceras då 
effekten har visats vara lika (Maynard, 2006; Resnik, Liu, Mor, & Hart, 2008). Det har inte 
rapporterats några allvarliga biverkningar hos personerna som fått MFR behandling i någon 
av artiklarna. Detta tyder på att MFR åtminstone inte kan vara en skadlig behandlingsmetod.  

 
Evidens som författarna funnit avseende artiklarnas psykometriska egenskaper gäller 
rapporterad test-retest reliabilitet och begreppsvaliditet för mätinstrumenten. 
Mätinstrumenten anses relevanta för att mäta de utfallsmått som förekommer i artiklarna, 
vilket författarna till denna studie tycker ökar generaliserbarheten av resultaten från denna 
översiktsstudie. I studien av Arguisuelas et al. (2016) har man både använt sig av SF-MPQ 
och VAS för att mäta smärta vilket stärker generaliserbarheten av studiens resultat. Maruo et 
al. (2014) menar att SF-MPQ har en hög validitet och test-retest reliabilitet för mätning av 
både neurogen och icke neurogen smärta. Dock är studien gjord på den japanska versionen 
av SF-MPQ och man har i artikeln av Aruisuelas et al. (2016) använt sig av den spanska 
versionen av SF-MPQ i och med att den studien är gjord i Spanien. Därför kan författarna till 
denna studie inte helt dra slutsatsen att den spanska versionen av SF-MPQ faktiskt har en 
hög reliabilitet och validitet för mätning av smärta. Detta gäller även den spanska versionen 
av FABQ som man använt sig av i Arguisuelas et al. (2016) för att mäta rädsla och 
undvikande hos personer med kronisk ländryggssmärta. Enligt Grotles, Brox och Vollestad 
(2006) är FABQs test-retest reliabilitet och validitet för att mäta rädsla och undvikande hög. 
Dock har man i studien undersökt den norska versionen av FABQ och inte den spanska. Man 
kan inte helt utesluta att olika kulturer kan ha olika upplevelser av smärta. Alla inkluderade 
artiklar i denna systematiska översikt är antingen skrivna i Indien eller Spanien. Kulturen 
kan på olika sätt forma en individs tolkning av smärta och funktion och det är därför viktigt 
att det sker en kulturell validering av olika mätinstrument (Peacock & Patel 2008; Tsang, 
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Royse, & Terkawi, 2017). Det vore därför intressant att göra en systematisk översikt där 
urvalet av artiklar hade haft en större geografisk omfattning och där man har haft kulturellt 
valida utvärderingsinstrument.   

 
För mätning av funktion användes i studierna, FFI, RMQ, QBPDS och PRTEE (Martinez, 
2016; Payares, Lugo & Restrepo, 2015; Rostami et al., 2014; Bicer et al. 2005). Alla 
mätinstrument har visat på god test-retest reliabilitet och begreppsvaliditet förutom PRTEE 
som enligt Vincent och MacDermid. (2014) har en måttlig begreppsvaliditet. Att dessa 
mätinstrument har goda psykometriska egenskaper minskar riskerna för systematiska fel i 
studierna och stärker tillförlitligheten på resultaten. MPQ är en längre version av SF-MPQ 
och användes av både Ajimsha et. al. (2013) och Castro-Sanchez et al. (2011). Dock kunde 
författarna till denna översikt inte hitta en studie av bra kvalitet som undersöker test-retest 
reliabiliteten och begreppsvaliditeten hos MPQ. Att den korta versionen har god test-retest 
relabilitet indikerar dock att den långa versionen också bör ha det.  
Författarna till denna studie tror att trovärdigheten till effekterna av MFR, som har visats i 
artiklarna, är beroende av vilka mätinstrument som använts i studierna. Eftersom att 
majoriteten av mätinstrumenten (SF-MPQ, VAS, FFI, QBPDS, RMQ, FABQ och PRTEE) har 
en hög test-retest reliabilitet och begreppsvaliditet som det beskrivs ovan, anser författarna 
att resultaten som redovisats i artiklarna bör ha hög trovärdighet.  
 
I studier där smärta har varit ett utfallsmått har det visats att MFR har haft en signifikant 
effekt som redovisas i tabell 5 (Ajimsha et al., 2011; Ajimsha et. al. 2013; Arguisuelas et al., 
2016; Rodriguez-Huguet et al., 2017). Dock säger den statistiska signifikansen inget om hur 
stor effekt en behandlingsmetod har inom MFR gruppen över tid (Myers, Well, Lorch & 
Robert, 2010). Därför har författarna valt att även redovisa den kliniska relevansen genom 
att rapportera effektstorleken (Cohens d) (se tabell 5). I de fall där det finns data som 
redovisar medelvärden och standarddeviation som kontinuerliga data är det adekvat att 
använda Cohens d. I sex av de sju artiklarna har man sett att MFR haft en medel till stor 
effekt på smärta och funktion i MFR gruppen över tid (Ajimsha et al., 2011; Ajimsha et al., 
2012; Ajimsha et al., 2013; Ajimsha et al., 2014; Castro-Sanchez et al., 2011; Rodriguez-
Huguet et al., 2017). Detta tyder på att MFR kan användas för att leda till en märkbar effekt 
och minska subakut och kronisk smärta som uppkommer i hälsenan, nacken samt vid 
kronisk huvudvärk och ländryggssmärta. Dessa resultat stämmer överens med den 
systematiska litteraturöversikten av Laimi et al. (2017) som också beskriver att MFR har stor 
effekt på minskad smärta och förbättrad funktion. Författarna har inte redovisat 
effektstorleken för Arguisuelas et al. (2016) av den anledningen att standardavvikelsen inte 
har rapporterats i artikeln. Dock är effektstorleken (Cohens d) för smärta i Ajimsha et al. 
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(2011), Ajimsha et al. (2012) och funktion Ajimsha et al. (2014) mycket större än enorm 
effekt (se tabell 2 & 5). Detta kan enligt författarna bero på flera saker. Det kan bero på ett det 
finns en intressekonfliktsbias då alla dessa studier kommer från samma institut (Myofascial 
Release and Research Foundation). Det kan också vara så att man kulturellt ser olika på 
smärta. Alla de studier som visade över enorma effektstorlekar kommer från ett institut i 
Indien. De studier från Spanien där det gick att räkna ut effektstorleken visade på medelstor 
till stor effektstorlek för smärta (Castro-Sanchez et al., 2011; Rodriguez-Huguet et al., 2017). 
Detta resultat tyder på att det kan finnas en kulturell skillnad men samplet är för litet för att 
författarna ska kunna dra några slutsatser. Flera studier av hög kvalité behöver göras för att 
kunna dra några säkra slutsatser. 
 
Att MFR har en påverkan på smärtan kan anses vara troligt utifrån gate control teorin, 
mekanismerna bakom supraspinal smärthämning, samt att det i studier har visats att tryck 
påverkar fibroblasters strukturer som det beskrivs ovan. Teorierna förklarar däremot inte 
fullt hur MFR verkar (Meltzer et al., 2010; Melzack & Wall, 1996; Norrbrink & Lundeberg 
2015). Artiklarna har även visat att MFR har lett till signifikanta förbättringar i 
funktionsnedsättning vid plantarfasciit, kronisk ländryggssmärta samt lateral epikonyliit (se 
tabell 5) (Ajimsha et al., 2012; Ajimsha et al., 2013; Ajimsha et al., 2014; Arguisuelas et al., 
2016). Teorin av Barnes (1997) och Klinger et al. (2014) beskriver att fascian kan bli stel och 
förlora mobilitet efter små micro-trauman, vilket skulle kunna förklara mekanismen bakom 
hur MFR har en påverkan på rörlighet. Denna teori är dock inte vetenskaplig bevisad utan 
baseras endast på antaganden, vilket medför att resultaten får tolkas med försiktighet 
(Barnes, 1997; Klinger et al., 2014). 

 
I studien av Castro-Sanchez et al. (2011) har man sett att MFR inte har haft någon effekt på 
postural stabilitet hos personer med fibromyalgi. Man kan anse att det är osannolikt att MFR 
skulle kunna ha någon påverkan på postural stabilitet eftersom att inte finns någon teori som 
tyder på det. Dock kan författarna till denna systematiska översikt inte dra några generella 
slutsatser baserat på en studies utfall. I studien av Arguisuelas et al. (2016) har man sett att 
MFR har visat signifikanta förbättringar vad gäller rädsla och undvikande hos personer med 
kronisk ländryggssmärta. Författarna tror att det kan bero på att MFR i samma studie även 
har visat signifikant förbättring vad gäller smärtan, vilket vi tror kan leda till att rörelserädsla 
och undvikande av fysisk aktivitet minskar.  

5.2.1 Studiekvalité 

Alla studier som inkluderades var RCT studier och därför kan preliminärevidensen räknas 
som hög. Vidare visade kvalitetsbedömningen att studier uppnådde hög studiekvalié dock 
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kan det tyckas anmärkningsvärt att fyra av sju studier kommer från samma institut i Indien; 
Myofascial Therapy and Research Foundation. De har som mål att bedriva forskning, 
utbildning och medvetenhet kring Myofasciell terapi. Detta kan, som tidigare nämnts, öka 
risken för intressekonfliktbias vilket innebär att författarna i artiklarna kan överbetona de 
positiva effekterna av MFR för att det ska gynna institutet, vilket minskar studiekvalitén. 
Detta kan också innebära att det finns ekonomiska intressen bakom studierna från Institutet. 
Detta då Institutet kan ha lagt stora medel på forskning som visar positivt resultat av MFR 
som behandlingsmetod. Om fallet är så kan detta öka också risken för intressekonfliktbias 
och minska kvaliteten för studierna.  
 
Alla fyra av studierna från Indien har M.S Ajihmsha varit med och skrivit och två av 
studierna har exakt samma författargrupp (Ajimsha et al., 2013); (Ajimsha et al., 2014). Detta 
medför således också att studiekvalitén påverkas eftersom det blir en mindre 
kunskapsspridning. Detta tyder även på att metoden till stor del beforskas av samma 
forskargrupp. Detta kan tolkas som att spridningen för MFR som behandlingsmetod för 
fysioterapeuter är begränsad. De tre resterande studierna (Arguisuelas et al., 2016); (Castro-
Sanchez et al., 2011); (Rodriguez-huguet et al., 2017) kommer alla från olika lärosäten 
Spanien. Det är intressant att spridningen mellan länder har varit förvånande liten.  

 
Vad gäller de parametrar som bedömdes enligt kvalitetsgranskningen så var selektionsbias 
och behandlingsbias de parametrarna som genomgående hamnade närmare medelhög risk. 
Detta berodde på att behandlarna i samtliga studier inte var blindade. Det är dock inte 
möjligt att göra terapeuten blindad då denne måste se patienten och veta vad den gör. 
Patienterna är blindade för vilken behandling de får (sham eller intervention) men som det 
har nämnts tidigare kan man inte ta bort det faktum att patienten får sensoriska stimuli från 
behandlingen och patientens förväntningar på den behandlingen påverkar resultatet. När det 
gäller selektionsbias så vad det framförallt parametern avseende om en lämplig 
randomiseringsmetod hade använts som författarna fann oklart beskriven. I många artiklar 
beskrevs det endast att grupperna hade slumpats men inte hur. När det gällde 
behandlingsbias så förelåg vissa oklarheter framförallt med tanke på att det inte finns en 
standardiserad mall för hur den manuella behandlingen gavs, vilket medför att man inte vet 
om terapeuten som behandlar med MFR gav exakt lika behandling till alla patienter 
(Rossenttini et al., 2018). Författarna till denna studie kan heller inte utesluta att deltagarna i 
studierna har fått MFR behandling tidigare. I samtliga studier beskrivs det att deltagarna är 
blindade, men det beskrivs inte i någon av studierna om deltagarna har tidigare erfarenheter 
av MFR behandlingar. Alla dessa ovannämnda systematiska fel kan ha påverkat studiernas 
behandlingsbias negativt (SBU, 2017). Trots dessa bedömde studieförfattarna att artiklarna 
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hade hög kvalitet. Detta eftersom att det endast var två parametrar, selektionsbias och 
behandlingsbias, som hade en medelhög risk för systematiska fel. Sammanställningen av alla 
parametrar fortfarande visade fortfarande en låg risk för systematiska fel.  

 
Alla artiklar som inkluderades har publicerats i sex olika journaler; The Foot (vetenskapliga 
metoder, medicinsk och kirurgisk behandling, https://www.journals.elsevier.com/the-foot), 
Spine (ortopedi, rygg,https://journals.lww.com/spinejournal/Pages/AbouttheJournal.aspx), 
The Journal of Bodywork and Movement Therapies (fysioterapi, osteopati, kiropraktik mfl., 
https://www.journals.elsevier.com/journal-of-bodywork-and-movement-therapies) 
American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation (fysioterapi och rehabilitering, 
https://journals.lww.com/ajpmr/Pages/aboutthejournal.aspx), The Archive of Physical 
Medicine and Rehabilitation (fysioterapi och rehabilitering, https://www.archives-
pmr.org/content/about) och Clinical Rehabilitation (funktionsnedsättning och rehabilitering, 
https://journals.sagepub.com/home/cre). Att artiklarna kommer från olika tidskrifter ökar 
troligheten att olika forskargrupper har granskat och godkänt artiklarna. Detta medför att 
studiekvalitén ökar då det minskar risken för systematiska fel eftersom olika personer har 
granskat artiklarna och inte endast samma forskargrupp. Alla tidskrifter anger att de är peer-
reviewed utom the American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation (AJPMR). 
Samtliga tidskrifter anger även att de har ett internationellt eller Amerikanskt erkännande 
utom AJPMR som publicerade artikeln som hade för avseende att mäta Pressure Pain 
Threshold; minsta möjliga tryck som ger smärta, hos patienter med nacksmärta (Rodriguez-
huguet et al. 2017). Detta kan medföra att den artikeln inte har lika god kvalité som 
resterande artiklar.  

5.3 Metoddiskussion 
MFR är en behandling som är bristfälligt studerad och myofascia är en vävnad som bara på 
senare tid har fått ökad uppmärksamhet och forskningsstudier genomförda på området 
(McKenny et al., 2013). Det är av stor vikt att det inom vården används behandlingsmetoder 
som stöds av vetenskaplig evidens (SBU, 2017). En litteraturstudie över MFR valdes för att 
den kan bidra med sammanfattande information av värde för fysioterapeuter i klinik. Bland 
annat avseende hur och för vilka muskuloskeletala tillstånd MFR har utförts och med vilken 
biomedicinsk förklaringsgrund, effekterna som påvisats samt vilken evidens det finns för 
MFR. Detta kan ses som ett effektivt sätt att samla kunskap om den forskning som finns om 
MFR i nuläget, vilket är viktigt för fysioterapeuter eftersom att det ständigt kommer ny 
forskning om nya behandlingsmetoder.  
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Under sökningen av artiklarna blev författarna informerade av en erfaren bibliotekarie om 
vilken sökstrategi som var mest lämplig. Anledningen till att sökorden “physical therapy” och 
“musculoskeletal conditions” inte användes var på grund av att de, enligt bibliotekarien, 
skulle leda till att sökningen blev för bred och ge många träffar som skulle vara irrelevanta för 
studien. Detta medförde att sökningen endast täckte ett av blocken enligt PICO, vilket var 
interventionen (MFR) (SBU, 2017). Detta innebär att sökningen inte blev så omfattande och 
att författarparet kan ha missat ett flertal artiklar som skulle kunna vara relevanta.  

 
Kvalitetsgranskningen i denna litteraturstudie genomfördes genom att författarna läste och 
analyserade varje artikel var för sig enligt SBU:s mall för granskning av randomiserade 
studier (SBU, 2017). En svårighet var att tolka den stora mängden information och göra den 
begriplig. Kvalitets- och innehållsgranskningen enligt de olika parametrarna; selektionbias, 
behandlingsbias, bedömningsbias, bortfallbias, rapporteringsbias samt intressekonfliktbias 
var även tidskrävande.  En nackdel i studien har varit att författarna inte har någon tidigare 
erfarenhet vad gäller att sammanställa systematiska litteraturstudier vilket kan ha påverkat 
resultatet negativt. För att undvika missförstånd av granskningsmallen diskuterades 
bedömningarna av artiklarna gemensamt av författarparet. När oklarheter av 
granskningsmallen uppstod har författarparet haft en diskussion med ansvarig handledare. 
Detta borde ha stärkt trovärdigheten på bedömningen.  
 
Författarna hade hoppats finna en adekvat biomedicinsk förklaringsgrund. Ena författaren 
trodde inte att studierna skulle visa att MFR hade effekt. Den andra författaren hade inga 
förväntningar på resultaten. Dessa förväntningar tros dock inte ha kunnat påverka studiens 
resultat eftersom förklaringsgrunden va den samma i sex av sju artiklar och det är inget som 
författarnas förväntningar kan förändra (Ajimsha et al., 2011; Ajimsha et. al. 2012; Ajimsha 
et al., 2013; Ajimsha et al., 2014; Arguisuelas et al., 2016; Rodriguez-Huguet et al., 2017). 
Dock kan ena författarens misstro till artiklarnas effekt påverka den författaren till att i högre 
grad tvivla på resultaten. Trots misstron visade studierna att MFR hade en positiv effekt vad 
gäller smärta och funktion.  

 
Då denna studie hade syftet att titta på eventuella effekter av MFR ansågs RCT studier vara 
den mest lämpliga studiedesignen att inkludera. Randomiserade studier valdes som 
uteslutande studiedesign då dessa värderas ha högst kvalité (statens beredning för medicinsk 

och social utvärdering [SBU], 2014). Genom en systematisk litteraturstudie sammanställs 

den nuvarande information kring den forskning som finns om MFR på ett överskådligt sätt. 
RCT studier anses ha ett högt evidensvärde eftersom att det finns krav som ska uppfyllas för 
denna design. Kraven är att studiedeltagarna ska vara randomiserade, slumpmässigt 
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fördelade mellan kontroll och interventionsgrupp samt blindade för den behandling de får, 
bortfallet ska vara litet, mätningarna ska vara blindade och både kontroll- och 
interventionsgrupp ska behandlas lika på övriga parametrar än interventionen (SBU, 2017). 
Vid sökningen som gjordes (se tabell 3) exkluderades ett antal artiklar eftersom att de hade 
en annan studiedesign. En nackdel med att endast inkludera RCT studier var att endast sju 
RCT artiklar av 79 passade för studiens inklusionskriterier. En annan nackdel med att inte 
inkludera artiklar med annan studiedesign än RCT, kan vara att viktig information kan ha 
gått förlorad avseende behandling och upplevelser av MFR, som hade varit värdefull för 
denna översikt. Ytterligare en anledning till varför det hade varit intressant att inkludera fler 
artiklar med annan studiedesign skulle vara för att se om dessa hade kunnat bidra med en 
större kunskapsspridning i och med att de sju inkluderade artiklarna antingen var utförda i 
Indien och Spanien.  
 
Statistiskt signifikanta skillnader beror på huruvida statistiska tester visar att nollhypotesen 
är sann. Är den risken låg dras slutsatsen att det finns signifikanta skillnader mellan 
grupperna som inte beror på slumpen (Carter & Lubinsky, 2016). Klinisk relevans är hur 
viktig behandlingsmetodens effekt är i klinik vilket beror på hur stor effektstorlek metoden 
har och om den leder till en märkbar skillnad i det dagliga livet (Kazdin, 1999). Enligt Carter 
& Lubinsky (2016) tillåter effektstorleken den relativa storleken av experimentella effekter att 
jämföras över variabler med olika mätegenskaper. Vilken effektstorlek MFR har avgör hur 
lämplig behandlingsmetoden är att använda i klinik (Törner, 2018). Man kan alltså 
exempelvis jämföra effektstorlek mellan smärta, funktion och postural kontroll. Ett större 
effektmått tyder på större skillnad mellan grupperna och mindre skillnad inom grupperna 
(Carter & Lubinsky, 2016). 
För att redovisa effekten av MFR har författarna valt att redovisa både statistisk signifikans 
genom p-värdet och klinisk relvans genom effektstorleken (Cohens d). Detta då båda delarna 
är viktiga för att bedöma om en behandlingsmetod är relevant att använda i klinik (Bhardwaj, 
Camacho, Derrow, Fleischer & Feldman, 2004).  
 För att undersöka utförandet och utfallet av MFR hade det också varit lämpligt att göra en 
kvalitativ studie där man hade kunnat intervjua fysioterapeuter som använder sig av denna 
metod. Fysioterapeuterna skulle kunnat berätta om sina erfarenheter av att använda MFR på 
patienter samt berätta vad behandlingen leder till. Detta hade kunnat bidra med viktig 
information om relevansen av MFR i klinik och om fysioterapeuterna som använder sig av 
denna metod beskriver att patienterna upplever en förbättring.  
Det har på de senaste åren börjat forskas en hel del på fascia som både system och vävnad 
(Findley et al, 2012). Vi tror att det kommer att vara ett ämne som framöver kommer att få 
mer fokus och då gäller det att fysioterapin som både vetenskap och profession är väl 
uppdaterad kring ny forskning på området.  
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 En svårighet med att göra en litteraturstudie på manuella metoder som t.ex. MFR är enligt 
Laimi et al., (2017), att relationen mellan patient och terapeut påverkar utfallet av 
behandlingen. Frågan är om det i framtida studier skulle vara av intresse att studera MFR ur 
ett biopsykosocialt perspektiv genom att fånga upp hur utfallsförväntningar, self-efficacy och 
bemötande påverkar resultatet.  

5.4 Etikdiskussion 
Flera av studierna har erbjudit behandlingen till kontrollgruppen efter avslutad intervention. 
Alla som medverkande i studierna var frivilliga och har givit informerat samtycke och 
samtliga artiklar har fått etisk godkännande enligt Helsingforsdeklarationen (WMA, 2009). 
Författarna till denna systematiska översikt utgår från att alla inkluderade artiklar har följt 
Helsingforsdeklarationen som de påstår. Enligt Helsingforsdeklarationen ska en studies 
första intresse vara deltagarnas omsorg och inte det som gynnar samhället eller vetenskapen 
(WMA, 2009). I samtliga artiklar beskriver författarna att de följt Helsingforsdeklarationen. 
Dock kan man inte med säkerhet veta om alla steg i Helsingforsdeklarationen har följts i alla 
artiklar.  

6 SLUTSATS 

I de sju inkluderade RCT studierna i denna systematiska litteraturöversikt är spridningen på 
de muskuloskeletala smärttillstånden stor. Samtliga artiklar har visat signifikanta 
förbättringar vad gäller smärta och/eller funktion vid ländryggssmärta, plantarfasciit, 
nacksmärta, kronisk spänningshuvudvärk, lateral epikondyliit samt fibromyalgi (Ajimsha et 
al., 2011; Ajimsha et. al. 2012; Ajimsha et al., 2013; Ajimsha et al., 2014; Arguisuelas et al., 
2016; Castro-Sanchez et al. 2011; Rodriguez-Huguet et al., 2017). Sex av sju artiklar har visat 
medel till över enorma effektmått vad gäller smärta och/eller funktion (Ajimsha et al., 2011; 
Ajimsha et. al. 2012; Ajimsha et al., 2013; Ajimsha et al., 2014; Castro-Sanchez et al. 2011; 
Rodriguez-Huguet et al., 2017). I majoriteten av studierna användes mätinstrument med 
goda psykometriska egenskaper som dock inte är kulturellt valida. Den biomedicinska 
förklaringsgrunden som beskrivs i artiklarna kan inte relateras till vetenskaplig evidens. 
Verkningsmekanismerna bakom MFR kan dock kopplas till central-, spinal-, suprapsinal 
smärthämning, gate control teorin samt placeboeffekt. Dock har ingen av dessa teorier 
studerats i relation till MFR. I dagsläget används MFR i en liten skala och utförandet är inte 
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standardiserat. De inkluderade studiernas population har en liten geografisk spridning vilket 
gör att resultaten kan påverkas av kulturella skillnader. Resultaten är dock lovande och kan 
tyda på att MFR kan användas i klinik för att behandla smärta och funktion hos personer 
med subakuta, kroniska och inflammatoriska muskuloskeletala smärttillstånd. Dock krävs 
det fler RCT studier från andra institut med större geografisk spridning som undersöker 
respektive tillstånd för att kunna generalisera resultaten från artiklarna.   

7 KLINISK BETYDELSE OCH VIDARE FORSKNING 

Denna systematiska översikt presenterar information om vilka muskuloskeletala tillstånd 
som kan behandlas med MFR, hur utförandet görs, om det finns någon biomedicinsk 
förklaringsgrund till behandlingsmetoden samt vad den leder till för effekt. Det finns i 
dagsläget adekvata och evidensbaserade teorier till hur sensoriska stimuli leder till 
smärthämning som skulle kunna ersätta förklaringsgrunden som har använts i artiklarna.  
Författarna till denna systematiska översikt tycker att en standardiseringsprocess för 
utförandet bör ses över men även att det krävs fler RCT studier med större geografisk 
spridning. Framtida studier bör även studera vilka morfologiska förändringar MFR medför 
för att kunna dra några säkra slutsatser om verkningsmekanismerna bakom 
behandlingsmetoden. Det skulle vara intressant att studera hur myofascia och muskel 
samspelar vid behandling av MFR. Vidare skulle det även kunna göras kvalitativa studier för 
att fånga upp en subjektiv upplevelse av personer som får MFR behandling. För att öka 
resultatets generaliserbarhet vore det önskvärt att framtida studier innehöll en större 
population.  
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2:1mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier

Bilaga 2. Mall för kvalitetsgranskning 
av randomiserade studier

REVIDERAD 

Granskningen av en studie gäller i första hand studiekvalitet, det vill säga risk för syste-
matiska fel och risk för intressekonflikter (A). I den sammanvägda bedömningen av alla 
inkluderade studier enligt GRADE inkluderar man också studiernas överensstämmelse 
(B), överförbarhet (C), precision (D), publikationsbias (E), effektstorlek (F), dos–respons-
samband (G) och sannolikhet att effekten är underskattad (H).

Författare:  ____________________   År:  _________  Artikelnummer:  __________

Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. Alternativet 
”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. Specificera i kommentarsfältet.

A. Granskning av studiens begränsningar – 
eventuella systematiska fel (bias)

Ja Nej Oklart Ej till- 
lämpligt

A1. Selektionsbias

a) Användes en lämplig randomiseringsmetod?

b) Om studien har använt någon form av begräns-
ning i randomiseringsprocessen (t ex block, strata, 
minimisering), är skälen till detta adekvata?

c) Var grupperna sammansatta på 
ett tillräckligt likartat sätt?

d) Om man har korrigerat för obalanser i baslinje-
variabler, har det skett på ett adekvat sätt?

Kommentarer: 

Bedömning av risk för selektionsbias: 

A2. Behandlingsbias

a) Var studiedeltagarna blindade?

b) Var behandlare/prövare blindade?

c) Var följsamhet i grupperna acceptabel 
enligt tillförlitlig dokumentation?

d) Har deltagarna i övrigt behandlats/exponerats 
på samma sätt bortsett från interventionen?

Kommentarer:

Bedömning av risk för behandlingsbias: 
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