
                                                                            

 

HENVISNING AV PASIENTER AKTUELLE FOR DELTAKELSE I 

FORSKNINGSPROSJEKT 

 

«EFFEKTEN AV RADIAL TRYKKBØLGEBEHANDLING, STANDARDISERT 

TRENINGSPROGAM ELLER VANLIG BEHANDLING HOS PASIENTER MED 

PLANTAR FASCIOPATI». 

Vi har et pågående forskningsprosjekt ved vår poliklinikk for pasienter med diagnosen plantar fasciitis/plantar 

fasciopati. Vi setter stor pris på å motta henvisning av pasienter med denne diagnosen. Disse pasientene vil 

vurderes hvorvidt de er aktuelle for deltakelse i dette forskningsprosjektet.  

Pasientene vil kunne forvente rask time for vurdering, der de også får mer informasjon om hva en eventuell 

deltakelse innebærer. Pasienter som ikke egner seg for studien eller ikke ønsker å delta vil få ordinær 

oppfølging. Ved deltakelse i prosjektet betaler ikke pasienten egenandel.   

INFORMASJON OM PROSJEKTET 

Plantar fasciopati, også kalt plantar fasciitis, er en vanlig årsak til hælsmerter. Flere behandlingsmetoder har 

vært utprøvd, men man er fortsatt usikker på hvilken behandlingsmetode som har best effekt. Man er også 

usikker på om de ulike behandlingsmetodene egentlig forkorter det naturlige sykdomsforløpet. Radial 

trykkbølgebehandling er en behandlingsmetode som stadig flere forsøker mot muskel- og seneplager, inkludert 

plantar fasciopati. Det finnes hittil ingen større studier som har konkludert med at denne behandlingen er å 

foretrekke fremfor noen annen. Vi ønsker derfor å undersøke dette nærmere ved å gi ekte trykkbølgebehandlig 

og «jukse-trykkbølgebehandling»/sham. Enkelte små studier hvor det inngår øvelser for fot og legg har vist 

lovende resultater, men man er usikker på langtidseffekten. Øvelsesbehandling har vist god langtidseffekt på 

andre typer senelidelser. Vi ønsker derfor også å undersøke dette nærmere. Ved vår avdeling er «vanlig 

behandling»/ «usual care» informasjon om lidelsen, rådgivning i forhold til aktivitet og bruk av gode sko og 

fotortose/fotsåle. Fotortose er et vanlig tiltak, og vi erfarer at mange rapporterer lindring av smerter og bedret 

funksjon til tross for at dette hittil ikke er godt dokumentert.  Vi vil i vår studie tilby alle deltakere 

spesialtilpasset fotortose (kostnadsfritt) laget av ortopedtekniker ved Sophies Minde AS, uavhengig av hvilken 

gruppe de havner i. 

Deltakere vil bli tilfeldig fordelt i én av de fire gruppene:  

1) Trykkbølgebehandling (Behandlingen foregår på OUS Ullevål én gang i uken i tre uker). 

  2) Jukse-trykkbølgebehandling (Behandlingen foregår på OUS Ullevål én gang i uken i tre uker).   

3) Standardisert treningsprogram (To øvelser skal utføres x 3 i uken i 12 uker. Det vil være til 

sammen 8 oppfølgingstimer hos vår fysioterapeut på OUS Ullevål for veiledning/progresjon).  

4) «Vanlig behandling» / «usual care» (Informasjon og spesialtilpassede såler). 

Pasienten vil få tilsendt spørreskjema i posten etter 3 mnd. Det vil være legekontroll på vår poliklinikk etter 6 

måneder og 12 måneder.  
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Da det kan ta tid før resultatene av studien foreligger, vil pasienter som kommer til avsluttende kontroll få 

tilbud om å motta trykkbølgebehandling eller instruksjon i øvelsene hos vår fysioterapeut. Dette uavhengig av 

hvilken type behandling som pasienten har mottatt i studien.    

Inklusjons- og eksklusjonskriterier 

Inklusjonskriterier:  

- Alder mellom 18-70 år.  

- Smerter > 3 mnd lokalisert til innfestet til plantarfascien på calcaneus og palpasjonsømhet i samme 

område.  

- Være norsk statsborger, og forstå muntlig og skriftlig norsk. 

Eksklusjonskriterier:  

- Trykkbølgebehandling siste 3 mnd. 

- Kontraindikasjoner for trykkbølgebehandling (bruk av antikoagulantia eller blodplatehemmere, 

blødersykdom, graviditet, epilepsi eller pacemaker).  

- Tidligere kirurgi med gjenværende osteosyntesemateriale i fot/ankel.  

- Spondylartropati eller revmatoid artritt. 

- Plantar fibromatose. 

- Tarsal tunnel syndrom. 

GODKJENNING 

Prosjektet er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, 2017/1325.  

KONTAKTINFORMASJON 

Henvisning sendes som ordinær henvisning til Fysikalsk medisinsk poliklinikk, Oslo universitetssykehus HF.  

Dersom du har spørsmål til studien, kan du sende mail til: marte.heide@medisin.uio.no 
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Klinisk stipendiat/ Lege i spesialisering. 

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, OUS Ullevål  
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