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Rehabiliteringstiden på 
väg att fastställas
Muskelskador är vanliga i fotboll. Samtidigt är det kliniskt svårt att 
avgöra hur allvarliga de är och vilken tid som behövs för rehabilitering. 
Vi hoppas att vår pågående studie kan fastställa hur lång tid spelarna 
behöver innan återgång till träning och match.

Me d t a n k e p å  det stora antal muskel-
skador som inträffar inom all form av 
idrott är tillgången på vetenskapliga bevis, 
både när det gäller rehabilitering och 
förebyggande träning, än så länge begrän-
sad (1). Eftersom skadorna drabbar olika 
muskler och eftersom det finns problem 
med att avgöra skadornas svårighetsgrad 
har det lett till att de studier som gjorts till 
stor del har varit experimentella eller 
endast testats empiriskt (1). Hamstrings-
muskulaturen har under senare år varit 
föremål för ett antal studier som visat att 
förebyggande träningsprogram kan 
minska antalet skador (2,3). Tillgång till 
ultraljudsdiagnostik och undersökning 
med magnetkamera, som komplement till 
den kliniska undersökningen, har skapat 
möjligheter till förfinad diagnostik. Det 
har även gett värdefull information om 
skadeprognos och tid till återgång i 
träning och tävling (4,5). Frekvensen av 
återfallskada är vanligtvis hög efter tidig 
återgång till den aktuella idrotten (6,7).

Positiv psykologi 
Den konsensus som finns när det gäller 
idrott och skador är att det finns två typer 
av faktorer som är interrelaterade med 
varandra. Dels yttre faktorer som till 
exempel träningsupplägg, utrustning, 
regler etcetera. Dels de inre faktorerna, 
det vill säga individernas fysiska och 
psykiska status. Även om en stor del av 
studierna på idrottsskador har riktats mot 
de fysiologiska förutsättningarna för 
skada, har även de multifaktoriella 
orsakssambanden uppmärksammats allt 
mer (8,9). På senare tid har positiv psyko-
logi växt sig stark med ett förändrat fokus 
till att studera människors styrkor och 
livskvalité. ”Hope theory” är en del av den 
nya positiva psykologin. Det är en motiva-

tionsteori som utgår från individers 
förmåga att sätta mål, förmåga att hitta 
alternativa vägar att nå sina mål ”pat-
hways” och att hitta energi och kraft att 
genomföra dessa vägar eller strategier för 
att nå målen ”agency”(10). Studier av hopp 
visar att denna metod är relaterad till ökat 
välmående, bättre prestationer och 
minskad risk för utbrändhet (11). Interven-
tioner att bygga hopp hos individer har 
föreslagits som en bra strategi för att öka 
chansen till lyckade resultat i rehabilite-
ringar (12). Att ha ett tvärvetenskapligt 
synsätt och angreppssätt vid skadebe-
kämpning kan vara ett framgångsrecept 
även inom fotboll. Vår hypotes är att 
spelarnas framtidstro i kombination med 
noggrann diagnostik och rehabilitering 
ökar chanserna till lyckade resultat.

Att diagnostisera en muskelskada med 
hjälp av den skadades sjukdomshistoria, 
symtom och kännedom om skademeka-
nismen ger tillsammans med en noggrann 
undersökning den kliniska bilden. Svårig-
heten ligger i att det är kliniskt svårt att 
avgöra skadans allvarlighetsgrad och tid 
för rehabilitering och återgång till idrott 
(1) vilket är en stor utmaning i vårt 
pågående fotbollsprojekt. Projektet 
studerar fotbollsspelares skademekanism 
inklusive personlighet, framtidstro och 
återgång till träning eller match efter 
rehabilitering av mjukdelsskada.

Sextiotal elitfotbollsspelare i åldrarna 
15-35 år genomgick försäsongstester kring 
årsskiftet 2011. De är samtliga A-lagsspe-
lare, juniorer, eller tipselit i en allsvensk 
klubb. Spelarna ska följas under flera 
säsonger med exponeringstid och fysiolo-
giska och psykologiska status. När en 
mjukdelsskada inträffar sker en förnyad 
noggrann klinisk undersökning, smärtre-
gistrering samt ultraljudsundersökning. 

Kjell Svensson
MSc, leg.sjukgymnast

Institutionen för pedagogik, 
psykologi och idrottsvetenskap, 

Linnéuniversitetet

Marie Alricsson
Professor

Institutionen för pedagogik, 
psykologi och idrottsvetenskap, 

Linnéuniversitetet



64 svensk idrottsforskning  3/2011

Tester

Försäsongstester
BMI, Kroppskonstitutionsmätning med 
Harpeden Skinfold Caliper Body Assess-
ment. Styrketester: benböj med två 
respektive ett ben genomförs i standardi-
serad utgångsställning med ”Muscle Lab”.
Hopptester: Squat Jump och Counter 
Movement Jump genomförs i standardise-
rade utgångsställningar med ”Muscle Lab”.
Stående längdhopp, Chins med övertags-
grepp, Acceleration – maximal snabbhets-
test 10, 20, 30 meter på tid, YoYo Intermit-
tent recovery test, level 2. 

Functional Movement System
Functional Movement Screen (FMS®) är 
ett systematiskt instrument för att 
observera rörelsemönster. Syftet är att 
ge kunskap om asymmetrier och 
viktiga begränsningar i spelarnas 
normala aktivitetsmönster. FMS består 
av sju olika aktiva funktionella test där 
personen utför varje test tre gånger. 
Utförandet av varje funktionellt test 
noteras i ett testprotokoll och rangord-
nas i skala 1-3, där rang 3 är optimalt 
utförande, rang 2 kan klara testet men 
med någon form av kompensation. 
Rang 1 innebär oförmåga att klara 
testet. Om det finns smärta involverad 
vid utförandet ger testet värde 0 i rang. 
Fem av de olika funktionella testen 
avser höger och vänster sida. Vid 
skillnader mellan sidorna används det 
lägsta värdet vid sammanräkning av 
den totala poängsumman (13)(Bild 1).

Ultraljudsundersökning 
Ultraljudsundersökning genomförs i två plan 
transversellt i förhållande till muskelfibrerna 
och longitudinellt i muskelns längdaxel efter 
standardiserat remissförfarande inom 1-3 
dagar efter skadetillfälle. Jämförelse med 
andra sidans förmodade friska muskel görs 
alltid för att se om där finns diskreta 
skillnader mellan skada och oskadad 
muskelvävnad. 
    Tid avtalas med radiolog samt närvarande 
vid de flesta undersökningar är förutom 
spelare också behandlande sjukgymnast. 
Vid undersökningstillfället informeras 
spelare och ansvarig sjukgymnast om 
skadans lokalisation och omfattning. 
    Ultraljudsundersökning (UL) vid akuta 
muskelskador är en relativ billig och 
okomplicerad undersökningsmetod jämfört 
med exempelvis MRI (14). 

Klinisk undersökning 
Klinisk undersökning omfattande anamnes, 
inspektion, palpation, funktionella muskel-
test, som töjning/stretch initialt och senare 
isometriska, koncentriska och excentriska 
kontraktioner mot manuellt motstånd.

Bild 1. Övning från “Functional Movement System”
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Därefter följs spelarna upp fortlöpande 
med återkommande klinisk undersök-
ning, smärtregistrering, ”hope scale” samt 
registrering av rehabiliteringens längd. 
Undersökningen fortlöper tills det finns 
ett tillräckligt underlag för statistiska 
beräkningar, det vill säga efter cirka tre 
säsonger. 

De som ingår i studien är de spelare 
som får akuta symtom från muskel- sen-

skada under träning eller match, vilket 
innebär att de får gå av planen och inte 
kan medverka i full träning eller match 
dagen efter skadan.

Stort antal muskelskador
År 2005 registrerades ett stort antal 
muskelskador i den aktuella allsvenska 
klubben. Det resulterande i att spelare 
inte kunde delta på träningar och 
matcher, vilket troligen även fick effekter 
på lagets prestation. Våra egna observa-
tioner, bland annat under denna säsong, 
och andra studier visar också att frekven-
sen av återfallskada är vanlig efter för 
tidig återgång till den aktuella idrotten (8). 
Denna säsong har vi börjat med att göra 
en ultraljudsundersökning på alla muskel- 
och senskador inom 1-3 dagar från 
skadetillfället. Det görs för att få en bättre 
bild av skadornas omfattning och svårig-
hetsgrad, samt för att ge ett bättre under-
lag för rehabiliteringstakt och prognos.

Arbetet med daglig noggrann registre-
ring och exponering med hjälp av standar-
diserad metodik med beprövade mätin-
strument för att kunna analysera 
rehabiliteringstidens längd efter mjuk-
delsskada pågår för fullt. Vi ser med stor 
spänning fram emot de första analyserna 
som kommer att göras under senhösten 
efter fotbollssäsongens slut. 

Visuell analog skala (VAS)
VAS-skala används som en metod för att 
registrera smärta, skatta förändringar i 
smärtintensiteten och för att utvärdera 
effekten av behandling vid smärta. VAS 
utgörs av en 10 cm lång linje där det 
längst till vänster står ”ingen smärta” = 
smärtfrihet = 0 och längst till höger ”värsta 
tänkbara smärta” = 100. Deltagaren 
markerar på linjen var han eller hon 
befinner sig vad gäller intensitet. Med 
VAS-skalan anges smärta vid ett visst 
tillfälle, men beskriver inte tidsfaktorn 
eller hur länge smärtan pågått (15).

Swedish universities Scales of 
personality (SSP)
SSP är ett frågeformulär med 91 påståen-
den indelat i 13 olika skalor, som äventyrs-
lysten, självständighet, bitterhet, impulsivi-
tet, låg självhävdelseförmåga, brist på tillit, 
benägenhet för fysisk aggressivitet, psykisk 
ångestbenägenhet, social konformism, 
stresskänslighet, somatisk ångestbenägen-
het, irritabilitet och benägen för verbal 
aggressivitet. Det finns fyra möjliga 
alternativa svar för varje fråga. Uppgiften är 
att ta ställning till vilket svar som bäst 
motsvarar ditt vanliga sätt att handla och 
känna (16).

Hope scale
Hopp mäts med hope scale och skalan 
innehåller tre frågor som mäter “verkande 
kraft” och tre frågor som mäter “vägar till 
målet”. Idrottaren skattar hur väl frågan 
beskriver dem på en åttagradig skala mellan 
1 (stämmer inte alls) till 8 (stämmer precis). 
I skalan. Dessa delskalor adderas till en 
”total score” (17).

”Vår hypotes är att spe-
larnas framtidstro i kom-
bination med noggrann 
diagnostik och rehabili-
tering ökar chanserna 
till lyckade resultat.”


