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Osäker väg tillbaka 
efter korsbandsskada
De flesta vill återgå till idrotten efter en främre korsbandsskada. Långt 
ifrån alla gör det. Medicinska och personliga faktorer spelar in och 
även vilken typ av idrott man vill komma tillbaka till. Krav från tränare, 
föräldrar eller supportrar har också betydelse.

Ko r s b a n d s s K a d o r  är vanliga i idrotten. 
Det uppskattas att cirka 6 000 personer 
skadar sitt främre korsband (ACL) varje 
år i Sverige. Vanligast är att skadan inträf-
far under någon form av idrottande när 
personen är mellan 15 och 30 år gammal. 
    I Sverige genomgår cirka hälften av alla 
patienter en främre korsbandsrekonstruk-
tion, där det skadade korsbandet ersätts 
med ny vävnad, oftast från hamstrings-
muskulaturen. En rekonstruktion gör man 
i de fall där patienten har ett arbete eller 
ägnar sig åt en idrott med höga krav på 
knästabilitet. Man opererar även patienter 
med uttalade instabilitetsbesvär. Ju yngre 
patienten är desto troligare är det att man 
rekonstruerar korsbandet. 
    Den viktigaste anledningen till att 
patienter väljer att genomgå en främre 
korsbandsrekonstruktion är för att de vill 
återgå till sin idrott. Patienterna anser 
att rekonstruktion är den enda förutsätt-
ningen för att kunna komma tillbaka. I en 
av våra pågående studier har vi sett att de 
flesta idrottarna har en hög motivation 
direkt efter skadan. De har också målet 
är att återgå till samma idrott som innan 
skadan.

Alla kommer inte tillbaka
Trots det, är det långt ifrån alla som 
kommer tillbaka. En översikt av 48 stu-
dier med sammanlagt 5 770 patienter 
visar att 85 procent av alla patienter 
bedöms ha återfått en god funktion cirka 
två år efter rekonstruktionen. Enbart 82 
procent hade återgått till någon form av 
idrott, 63 procent hade återgått till samma 
nivå som innan skadan och 44 procent 

hade återgått till tävlingsidrott (2). En 
studie på en grupp fotbollsspelare på elit-
nivå visar däremot att nästan alla återgick 
till träning tolv månader efter rekon-
struktionen och 89 procent till match. För 
kvinnor var dessa siffror något lägre (86 
respektive 79 procent) (15). 
    Det är alltså många patienter som inte 
återgår till sin idrott trots att de bedöms 
ha återfått en bra funktion. I en intervju-
studie som vi har genomfört med perso-
ner med en främre korsbandsskada som 
inte är opererad, kunde vi identifiera det 
omvända förhållandet, att vissa återgår 
till idrott trots att de upplevde tillfällen då 
knät gav vika (10).
    I samband med återgång till idrott 
efter en skada upplever en del idrottare 
motstridiga känslor. Positiva känslor som 
att åter få tävla, vara en del av laget och 
uppnå mål (12). Men även negativa käns-
lor som att inte kunna prestera, rädsla 
för skada eller för att inte kunna nå upp 
till egna eller andras förväntningar (8,12). 
Flera studier har undersökt psykologiska 
skillnader mellan idrottare som återgår 
till sin idrott jämfört med idrottare som 
inte återgår. Den känslomässiga inställ-
ningen påverkas av bland annat patien-
ternas förväntningar på behandlingsresul-
taten, motivationen att komma tillbaka, 
självkänslan samt riskbedömningen. 
    Vi var den första forskargruppen att 
beskriva att rädsla för en ny skada kan 
vara ett hinder att återgå till sin idrott 
(7,8). Vi använde frågeformuläret Tampa 
Scale of Kinesiofobia (TSK), som egent-
ligen är utvecklat för att mäta rädsla 
och fobi för att röra på sig. En idrottare 
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vilken tid på säsongen det är. Idrottaren 
kan vara redo att tävla, men det är kanske 
inte tävlingssäsong just då. 
    Med återgång till idrott menar vi också 
att den ska vara säker, alltså att risken 
för nya skador ska vara låg. Vi vet att 
risken för nya skador är större efter en 
korsbandsrekonstruktion, både i den ope-
rerade knäleden och i den andra knäleden 
(4,11). 
    I en studie från vår forskargrupp har 
vi visat att personer som har skadat båda 
knälederna kom tillbaka till idrotten efter 
den första skadan i högre utsträckning, 
jämfört med personer som inte skadat 
sitt andra knä (4). Siffror från det svenska 
korsbandsregistret visar att drygt tre pro-
cent kommer att behöva operera samma 
korsband inom fem år efter en första 
korsbandsrekonstruktion och närmare 
fyra procent kommer behöva rekonstruera 
korsbandet i den andra knäleden. 
    Tyvärr är den risken mycket större för 
yngre personer. Närmare sex procent av 
patienter under 19 år genomgår en ny 
korsbandsoperation i samma knä inom 
fem år. Motsvarande siffra för rekonstruk-
tion av andra knäleden är sju procent. På 
lång sikt ökar även risken för artrosut-
veckling i knäleden. Bra initial träning och 

med en korsbandsskada upplever ofta en 
rädsla för att skada sig igen, men ska inte 
förväxlas med en fobi. Rädslan är ofta 
motiverad med tanke på den höga risken 
för nya skador. Risken ska övervägas på 
ett sunt sätt och inte upplevas som ett 
hinder för återgång. Detta är också något 
som vi beskrev i vår intervjustudie. De 
flesta intervjusvaren handlade om att 
individerna hade förändrat sitt idrottande 
utifrån risken för att skada sig igen, vilket 
kunde äventyra den nuvarande funk-
tionen och idrottsnivån. Även om detta 
innebar att de undvek delar eller hela 
aktiviteter, accepterade de situationen och 
var nöjd med den nuvarande aktivitetsni-
vån (10). 

Återgången måste vara säker
Vad menar vi egentligen med återgång till 
idrott? Det kan variera beroende på om 
det handlar om återgång till träning eller 
tävling, om personen ska kunna prestera 
på samma nivå som tidigare eller på en 
lägre nivå men inom samma idrott. Det 
har också betydelse om det är en kon-
taktidrott eller inte, eller om idrotten är 
särskilt ansträngande för knäleden, till 
exempel innehåller snabba riktningsför-
ändringar. Återgången beror också på 

Brottaren Johanna Mattsson har haft 
stora knäproblem och genomgått 
flera operationer. Den senaste 
korsbandsskadan höll henne borta 
från mattan i nästan två år. Nu är 
hon redo för EM i Helsingfors i 
början av april. 
Foto: Petter Arvidson, Bildbyrån.
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anpassning av aktivitetsnivån kan minska 
risken för artros, vilket skulle kunna tyda 
på att fortsatt hög aktivitet kanske ökar 
risken för artros. Detta är dock inte bevi-
sat.    

Vad är en lyckad behandling?
Då det primära syftet med en ACL-rekon-
struktion många gånger är att få idrot-
taren tillbaka till sin idrott, har andelen 
personer som faktiskt återgår använts 
som ett bevis för en lyckad behand-
ling. Men, betyder det att behandlingen 
har varit bra? Inte nödvändigtvis. Som 
nämnts tidigare är det flera idrottare som 
har en bra funktion i knäleden som ändå 
inte väljer att gå tillbaka (2). Det finns 
även idrottare som har en dålig funktion, 
med upprepade instabilitetsbesvär, men 
som ändå återgår. Om man tittar på de 
skäl som patienterna anger till att de inte 
återgår till idrott, är det enbart 13 procent 

som hänvisar till en dålig funktion i knät. 
Nitton procent anger rädsla för ny skada, 
18 procent anger livsstilsförändringar där 
idrotten kanske inte är prioriterad och 11 
procent anger risken för oönskade konse-
kvenser av en ny skada, som till exempel 
att förlora jobbet (2).
    Utöver det får många idrottare rekom-
mendationen att ändra sin aktivitetsnivå 
för att undvika nya skador och kanske 
minska risken för artros. Denna rekom-
mendation är vanligast efter en icke kirur-
gisk behandling. De idrottare som följer 
det rådet skulle i så fall betraktas som 
exempel på när behandlingen har miss-
lyckats. Patienterna anser att en operation 
är en förutsättning för att kunna återgå 
till tidigare idrottsnivå, men flera studier 
har visat att det inte skiljer sig i graden av 
återgång oavsett behandling. 
    I en studie av Hege Grindhems och 
hennes kollegor var det exakt lika många 
patienter som återgick till idrott obero-
ende om de opererades eller inte. Detta 
trots att de patienter som inte opererats 

fått rekommendationen att anpassa sin 
aktivitet (5). 
    Vad är då egentligen ett lyckat behand-
lingsresultat? Är det patientens upplevelse 
av en god funktion i knäleden, är det nöjd-
het med funktionen, eller kanske hur nöjd 
den är med vården? Är det ortopedläkarens 
eller sjukgymnastens bedömning av knäts 
funktion eller hur väl man har undvikit nya 
skador i knät? 
    I en nyligen publicerad artikel har förfat-
tarna presenterat ett antal konsensuskrite-
rier för vad som är ett lyckat resultat efter 
en ACL-skada och operation. Kriterierna 
är sammanställda från 1 779 enkätsvar (9). 
Återgång till idrott är ett av sex identifie-
rade kriterier. Men, att använda återgång 
till idrott som det enda måttet är inte rätt-
visande. 

Risk för ny skada
För att kunna ta fram kriterier är det bra 
att känna till vilka riskfaktorer som finns 
för att skada sig igen. Mark Paterno har 
testat idrottare när de återgått till idrott 
efter en ACL-rekonstruktion. Han och hans 
medarbetare fann att de som hade fått en 
ny skada inom ett år hade en förändrad 
neuromuskulär kontroll i höft- och knäled 
vid landning efter hopp. De hade även en 
försämrad balans jämfört med de som inte 
hade skadat sig. 
    Positioneringen av knäleden i förhål-
lande till foten vid landningsögonblicket 
är en riskfaktor (11). Om knäleden hamnar 
innanför foten, vilket resulterar i en val-
gisering av knäleden, så kallad valgus 
kollaps, finns det en ökad risk för en ACL-
skada. Detta har även identifierats som den 
starkaste indikatorn för att kunna förutsäga 
en ny skada. På samma sätt har man visat 
att träning för att minska den felaktiga 
positioneringen, så kallad knäkontroll, 
minskar risken för skador (14). 
    Även psykologiska faktorer som psyko-
logiska stressorer, copingstrategier, situa-
tionsbaserad oro, viktiga livshändelser och 
graden av socialt stöd har identifierats som 
riskfaktorer för skada (6).

Tre steg till beslut om återgång
 Det är flera faktorer som kan påverka 
beslutet om när det är dags att återgå till 
idrotten och hur beslutet tas. David Creigh-
ton och hans medarbetare har gjort en 
beslutsmodel som är uppbyggd i tre steg 

”Risken för nya skador är 
större efter en korsbands-
rekonstruktion, både i den 
opererade knäleden och i 
den andra knäleden.”
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där de två första stegen värderar riskfak-
torer. 
    I det första steget ingår framför allt 
medicinska faktorer som är relaterade till 
idrottarens hälsostatus, exempelvis ålder, 
kön, kliniska symptom, allvarlighetsgrad 
av skadan, tidigare skador, muskelstyrka, 
funktionsförmåga och psykologisk status. 
I det andra steget ingår risker som är rela-
terade till deltagandet i idrotten, exempel-
vis typ av idrott, spelarposition och nivå. 
    I det tredje steget ingår faktorer som 
kan påverka beslutet, som till exempel 
krav från tränare, lag, föräldrar eller sup-
portrar, under vilken del av säsongen man 
befinner sig, ekonomiska aspekter och så 
vidare. (Figur 1 visar en något förenklad 
sådan modell.)

När kan man återgå? 
Det finns tyvärr inga fastställda kriterier 
för att bedöma när man kan rekommen-
dera återgång till idrott utan att riskera 
en ny skada. Det finns däremot en sam-
manställning av 264 artiklar, publicerade 
mellan år 2001 och 2011, som visar vilka 
kriterier som använts i tidigare studier.
    Fyrtio procent av studierna anger inte 
några kriterier för återgång. Trettiotvå 
procent anger att det är viktigt att det gått 
en viss tid efter operationen, till exempel 
sex eller åtta månader. Femton procent 
av studierna betonar vikten av tiden från 
operationen tillsammans med så kall-
lade subjektiva kriterier, som till exempel 
patientens egna skatting av funktion.  
Enbart 13 procent anger objektiva krite-
rier, framför allt muskelstyrka, symmetri 
mellan benen och klinisk status, alltså 
ortopedens eller sjukgymnastens bedöm-

ning av knät (3). 
    I en liknande studie frågade forskare ett 
antal ortopedkirurger. Enligt dem är fram-
för allt kliniska test samt muskelstyrka och 
hur väl de presterar i hopptester viktiga 
faktorer. Upp till 86 procent av kirurgerna 
hade dock inga specifika gränser för dessa 
kriterier. 
    Det ser ut som att de flesta kriterierna i 
tidigare studier handlar om kliniskt status 
och muskelfunktion. Andra viktiga kom-
ponenter är neuromuskulär kontroll, god 
kvalitet på utförande av rörelser och psyko-
logiskt förberedd för att återgå, men detta 
anges inte alltid explicit i de publicerade 
studierna.
    I det här fallet skulle kliniskt status 
kunna innebära en ren led, alltså full rör-
lighet och ingen svullnad. Leden ska även 
tåla belastning utan att den reagerar med 
smärta eller svullnad. Eftersom en kors-
bandsskada medför instabilitet i knäleden 
har stabiliteten betydelse. Flera studier har 
visat att graden av laxitet, alltså den passiva 
skjuvrörelsen (translationen) som oftast 
undersöks med Lachmans test, inte har 
betydelse för personens funktion. Däremot 
har den funktionella stabiliteten en större 
betydelse, alltså personens förmåga att sta-
bilisera leden under en aktivitet (7). 

Kombinera flera hopptester
Utvärderingen av muskelfunktionen sker 
oftast genom tester av patientens maximala 
styrka samt olika typer av hopptester. Max-
imal styrka kan mätas i isolerade eller kom-
plexa rörelser, antingen med 1 RM (repeti-
tionsmaximum), eller med mera avancerad 
utrustning som till exempel isokinetisk 
apparatur. Hopptester är mera funktionella 

	  

	  

	  

	  

Figur:	  Faktorer	  som	  påverkar	  återgång	  till	  idrott.	  	  
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Figur 1: Faktorer som påverkar återgång till idrott. 
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och hopprestationen påverkas av flera 
aspekter, som till exempel muskelstyrkan, 
rörligheten, den neuromuskulära kon-
trollen och balansen, uthålligheten (vid 
upprepade test) samt psykologiska fak-
torer. Exempel på psykologiska faktorer 
kan vara vilket förtroende som patienten 
har för knäfunktionen och rädslan för att 
skada sig igen. 
    Det finns ingen konsensus om vilket 
hopptest som är bäst att använda. Det 
finns minst 159 olika tester beskrivna i 
olika studier och flera av dem har visat sig 
vara vetenskapligt tillförlitliga. Däremot 
kan det vara svårt att värdera hur bra tes-
terna är för att bedöma en säker återgång 
till idrott. 
    Det finns en stark rekommendation att 
inte enbart använda ett test, utan ett bat-
teri av tester som utvärderar olika aspek-
ter på funktionen. Det finns olika testbat-
terier, som till exempel tre hopptester 
(en-bens längdhopp, en-bens höjdhopp 
och sidohopp under 30 sekunder) eller 
fyra olika hopptester (en-bens längdhopp, 
trippel hopptest, 6-meters test samt trip-
pel zick-zack hopptest) (13).
    Inom gruppen för European Board 
of Sports Rehabilitation har vi beskri-
vit rekommendationer för kriterier för 
återgång till idrott. Enligt dessa bör det 
ske när idrottaren har 100 procent mus-
kelstyrka i lårmusklerna i det skadade 
benet jämfört med det friska, samt minst 
90 procent i det skadade benet jämfört 
med det friska benet i två maximala 
hopptest, som till exempel längdhopp och 
höjdhopp, och i ett uthållighetstest, till 
exempel sidhopp under 30 sekunder (13).

Trötthet ökar risken för ny skada
Då många skador sker i slutet av trä-
ningen eller matchen, finns det ett behov 
att även testa idrottaren när han eller hon 
är uttröttad. Jesper Augustsson och hans 
kollegor testade enbenslängdhopp på 19 
patienter cirka elva månader efter att de 
hade genomgått en ACL-rekonstruktion, 
före och efter muskulär uttröttning. 
Enbart 32 procent av patienterna upp-
nådde samma resultat efter uttröttning 
som innan. Denna studie har poängterat 
betydelsen av uthållighetsträning inom 
rehabiliteringen. 
    I ett nyligen avslutat magisterarbete 
har vi visat liknande resultat. Tjugo idrot-

tare testades med sidohopptest under 30 
sekunder, före och efter kardiovaskulär 
uttröttning, cirka nio månader efter ACL-
rekonstruktion. Trots att idrottarna var fär-
diga med rehabiliteringen och var redo för 
återgång till idrott var det enbart 40 pro-
cent som uppnådde mer än 85 procent god-
kända hopp på det skadade benet jämfört 
med det friska benet efter uttröttningen (1). 
    Bedömningen av den neuromuskulära 
kontrollen och kvaliteten på utförandet av 
rörelser är inte beskrivet lika väl i forsk-
ningen. Ett sätt är att mäta hur patienterna 
kan stabilisera knäleden vid olika aktivite-
ter. I vår forskargrupp har vi utvecklat en 
metod för att mäta skjuvrörelser i knäleden 
under rörelse (den sagitella translationen). 
Vi har bland annat visat att förmågan att 
stabilisera knäleden under rörelser har 
betydelse för patientens självskattade knä-
funktion (7). 
    Kvaliteten på rörelser kan också vär-
deras genom en skattning av utförandet 
baserat på olika kriterier. Till exempel har 
Karin Björklund och hennes kollegor tagit 
fram ett kriteriebaserat instrument för att 
värdera kvaliteten i åtta olika aktiviteter 
med fokus på styrka, stabilitet, spänst och 
uthållighet. På liknande sätt kan screening-
tester som används för att värdera risken 
för skada, som till exempel drop-jump test, 
användas för att bedöma återgången till 
idrott. 
    Avslutningsvis kan man konstatera att 
flera faktorer påverkar återgång till idrott. 
De flesta kriterier som vi använder för 
att bedöma om idrottaren är färdigreha-
biliterad baseras på kliniskt status samt 
muskelfunktion. Alla idrottare återgår 
dock inte till sin idrott, vilket beror både på 
funktionen i knäleden, men också på andra 
faktorer. 
    Flera studier visar på ett samband mellan 
återgång till idrott och psykologisk bered-
skap för återgång. Vår intervjustudie med 
individer som inte hade opererat kors-
bandet visade att om motivationen för en 
idrott är hög och individen har tilltro till sin 
förmåga och har förtroende för knäfunk-
tionen, så hittar de strategier för att återgå. 
Olika strategier kan vara att lära sig ta kon-
troll över knät, eller förändra sitt utövande 
för att undvika riskfyllda situationer. Eller, 
om knäfunktionen inte är helt på topp, kör 
man på och ignorerar symtom från knät: 
”Knät ska inte hindra mig” (10). 


