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I litteraturen finns endast ett
fåtal prospektiva randomisera-
de studier som dokumenterar
nyttan av skadepreventiva åt-
gärder i idrottssammanhang. 

Program för skadeförebyg-
gande åtgärder har visats kunna
förebygga fotbollsskador och
skador vid långdistanslöpning.
Man har också påvisat möjlig-
heten att  förebygga enskilda
typskador även i andra idrotter.
Fotledsdistorsioner kan före-
byggas med koordinationsträ-
ning på balansbräda eller med
fotledsortos. Incidensen av
främre korsbandsskador i knä-
leden kan också minskas med
koordinationsträning.

I praxis används en rad
skadeförebyggande åtgärder
där dokumentation fortfarande
saknas. Stretching, tejpning,
mental träning och övervakad
rehabilitering är exempel på
metoder som kräver ytterligare
vetenskaplig dokumentation.

Vardagslivet kräver allt mindre fy-
sisk ansträngning. Fysisk aktivitet i
form av idrott och motion på fritiden har
blivit vanligare, och fler vuxna ägnar
sig idag åt motion än vad som var fallet
i tidigare generationer [1]. Det råder
konsensus om den fysiska aktivitetens
positiva effekt på hälsotillståndet [1, 2].

Fysisk aktivitet kan dock ha en nega-
tiv effekt på hälsan då skador kan uppstå
under utövandet. Idrottsskador utgör 10
procent av alla sjukhusbehandlade trau-
matiska skador [3, 4]. För den enskilda
individen innebär en skada inte bara ett

fysiskt handikapp, utan även sociala och
ekonomiska konsekvenser i form av
frånvaro från träning respektive arbete.

Tidigare har åtgärderna främst inrik-
tats på behandlingen av idrottsskador.
Det ökade antalet skador har dock ökat
förståelsen för att åtgärder måste sättas
in redan på ett preventivt stadium, något
som också finns omnämnt i WHOs stra-
tegi »Hälsa för alla år 2000».

Vetenskapliga belägg krävs 
Effekten av en preventiv åtgärd mås-

te vara vetenskapligt belagd. Prospekti-
va, randomiserade, blinda kohortstudi-
er utgör den mest korrekta typen av stu-
die, från vilken preventiva åtgärder kan
påvisas och omsättas i praktisk använd-
ning. van Mechelen och medarbetare
[5] har föreslagit ett flödesschema i fyra
steg för skadeförebyggande åtgärder
(Figur 1). 

Första steget är att identifiera och be-
skriva problemet. För detta krävs pro-
spektiva incidensstudier med enhetlig
definition av skadebegreppet, hänsyns-
tagande till exponering samt standardi-
serat insamlingsförfarande av data. I
andra steget analyseras skadornas etio-
logi och identifieras skademekanismer-
na. På basen av steg 1 och 2 introduce-
ras skadeförebyggande åtgärder (steg
3), vilkas effektivitet sedan testas i en
prospektiv randomiserad studie (steg 4).

En utvärdering av litteraturen (data-
bassökning, bl a i Medline) visar att un-
der de senaste 30 åren (1966–april

1997) har drygt 1 300 artiklar, samman-
fattningar och översikter skrivits om
prevention av idrottsskador. Flertalet av
dessa artiklar redovisar odokumentera-
de rekommendationer av skadepreven-
tiva åtgärder. 

Endast sju kontrollerade studier
Efter att ha begränsat sökordet »pre-

vention of athletic injuries» genom att
kombinera det med »clinical trial» och
»randomized clinical trial» återstod to-
talt i alla databaser sammanlagt sju stu-
dier, vilka visade att den preventiva åt-
gärden resulterade i en signifikant
minskning av antalet skador. 

Två studier har påvisat möjligheten
att med skadeförebyggande program
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minska skaderisken i fotboll respektive
långdistanslöpning. I den första studi-
en, publicerad 1982, följdes 180 fot-
bollsspelare under tre års tid [6, 7]. Den-
na studie är den första beskrivna
tillämpningen av modellen »flödessche-
ma för skadeprevention» enligt ovan. 

Det profylaktiska programmet be-
stod av tejpning av fotleder, stretching,
kontrollerad rehabilitering, optimering
av utrustning, selektion av spelare samt
läkar- och sjukgymnasthjälp till lagen.
Resultaten var en signifikant minskning
av antalet nya skador. Studien påvisade
möjligheten att förebygga skador ge-
nom ett åtgärdsprogram. Effekten av
enskilda åtgärder i programmet utvär-
derades dock ej. 

I en prospektiv randomiserad studie
av långdistanslöpare kunde Jakobsen
och medarbetare [8] visa att ett program
med individuella träningsråd medförde
en signifikant sänkning av incidensen
löparskador i interventionsgruppen i
förhållande till kontrollgruppen. Även i
denna studie var effekten en följd av
hela programmet, dvs effekten av en-
skilda programdelar kan ej utläsas.

Prevention av skador
i knä- och fotleder 
Andra studier har dock påvisat möj-

ligheten av att förebygga enskilda ska-
dor. Möjligheten till prevention av fot-
ledsskador är väldokumenterad. I en
prospektiv randomiserad studie på 439
fotbollsspelare kunde Tropp och med-
arbetare [9, 10] visa att såväl användan-
de av fotledsortos som proprioceptiv
träning på balansbräda (Figur 2) mins-
kade skaderisken hos spelare som tidi-
gare drabbats av fotledsdistorsion. 

Surve och medarbetare [11] och Sit-
ler och medarbetare [12] har båda stu-
derat profylaktisk effektivitet av orto-
sen »Aircast Sport Stirrup» (Figur 3).
Surve och medarbetare följde 629 man-
liga fotbollsspelare och fann att ortosen
signifikant minskade antalet skador i ti-
digare skadade fotleder, men inte i tidi-
gare oskadade fotleder. Sitler och med-
arbetare, som följde 1601 manliga och
kvinnliga värnpliktiga, fann att använ-
dande av ortosen signifikant reducerade
antalet fotledsskador, men skadornas
svårighetsgrad påverkades inte.

Två studier påvisar möjligheten att
förebygga knäligamentskador. Sitler
och medarbetare [13] prövade effekten
av profylaktisk knäortos på 1396 värn-
pliktiga under spel av amerikansk fot-
boll. Resultaten visade en signifikant
reducerad skadefrekvens av mediala
kollateralligamentskador (MCL-ska-
dor), men också att denna frekvens var
beroende av spelarposition. Svårighets-
graden av de knäskador som ändå upp-
kom förändrades inte av ortosen. 

Caraffa och medarbetare [14] ge-
nomförde under tre år en prospektiv
kontrollerad studie på 600 fotbollsspe-
lare på olika spelnivåer. De fann att ko-
ordinationsträning på balansbräda med-
förde en signifikant minskning av anta-
let främre korsbandsskador (ACL-ska-
dor) i interventionsgruppen i jämförel-
se med kontrollgruppen. 

Åtgärder utan dokumentation
Med den genomförda litteratursök-

ningen i åtanke kan det konstateras att
utbudet av vetenskapligt fastställda
idrottsskadepreventiva åtgärder som
dessutom är bevisat effektiva är kna-
pert. Trots detta florerar ett stort antal
påstått skadepreventiva åtgärder bland
idrottsutövare på alla nivåer. Många av
dessa icke dokumenterade åtgärder är
så vedertagna att de av många idrottare
tas för etablerad praxis. 

Exempel på sådana områden är:
Tejpning. Tejpning av leder i skade-

förebyggande syfte har använts sedan
1920-talet. Den vetenskapliga doku-
mentationen av åtgärden är dock knapp.
Andreasson [15] och Ekstrand [6] be-
handlar i sina respektive avhandlingar
tejpning som profylaktisk åtgärd och

visar också på signifikant skadereduce-
rande effekter. 

Ingen av dessa studier ger dock en
vetenskapligt invändningsfri dokumen-
tation av fotledstejpningens skadepre-
ventiva effekt. Studien av Andreasson
saknar strikt randomisering, och i Ek-
strands studie var tejpningen bara ett in-
slag i ett skadepreventivt program. 

Det vore önskvärt med säkrare ve-
tenskaplig dokumentation av tejpnin-
gens skadeförebyggande effekt. Dess-
utom finns det flera frågeställningar av
praktisk natur som borde analyseras i
kontrollerade studier. Exempelvis om
det lönar sig att tejpa friska fotleder el-
ler om det skiljer i effektivitet mellan
olika tejpningsmetoder eller mellan oli-
ka material såsom oelastisk tejp respek-
tive klisterbinda eller kombinationer av
dessa.

Det finns inte heller några studier
som analyserat eventuella skillnader i
skadepreventiv effekt om idrottaren tej-
par sig själv eller blir tejpad. Frågan om
huruvida skicklighet i tejpningsteknik
påverkar den skadepreventiva effekten
är inte utredd. 

Stretcha är ju bra, eller ...?
Stretching. Stretching är ett utmärkt

exempel på en icke bevisad skadepre-
ventiv åtgärd som trots detta hos den
breda massan är djupt rotad som en så-
dan. Man har funnit att muskelstramhet
är vanligt förekommande hos idrottare
[16]. Styrketräning och hård fotbolls-
träning har visat sig medföra stelhet och
stramhet i arbetande muskler, och stelhe-
ten efter ett träningspass kvarstår i flera
dygn [17]. Vidare har man funnit att fot-
bollsspelare med muskelstramhet lättare
drabbas av skador i dessa muskler [18]. 

Möller och medarbetare [17, 19] har
visat att stretching före och efter fotboll-
sträning minskar muskelstramheten.
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Figur 2. Proprioceptiv träning på
balansbräda är en dokumenterad metod
för att minska risken för fotledsskador
och främre korsbandsskador. 

Figur 3. Användandet av fotledsortos
minskar risken för fotledsskador hos
personer som tidigare varit drabbade av
fotledsskada.
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Det finns också biomekaniska belägg
för stretchingens positiva effekt. Saffran
och medarbetare [20] visade att upp-
värmning ökar elasticiteten och hållfast-
heten i muskulaturen. Det saknas dock
fortfarande prospektiva kontrollerade
studier som visar att stretching också har
en skadeförebyggande effekt. 

Stretching ingår som ett moment i
det visat effektiva skadepreventiva pro-
grammet av Ekstrand [6], dock saknas
återigen här belägg för dess isolerade
effekt. På grund av att stretching som
metod är så vedertagen kommer det i
framtida studier att vara svårt att utföra
adekvat kontrollerad randomisering av
studiematerialet.

Styrketräning. Ett populärt påståen-
de inom idrotten är att starkare idrotta-
re presterar bättre och är mindre skade-
benägna. Det finns emellertid ännu inga
vetenskapliga studier som visar styrke-
träningens skadepreventiva effekt. 

Liten skada kan bli stor 
Rehabilitering. Återfallsskador är

vanliga inom idrotten. I fotboll utgör re-
cidivskadorna 15–20 procent [18, 21,
22]. Den höga andelen återfallsskador
antyder att otillräcklig rehabilitering
och ofullständig läkning av skada skul-
le kunna predisponera för ny skada. En-
ligt Ekstrand [6, 21] och Inklaar [22] åt-
följs var femte mindre skada (frånvaro
från idrott under högst en vecka) av svå-
rare skador (ofta av samma typ och lo-
kalisation) inom två månader. 

Bristen på rehabilitering – på grund
av begränsade rehabiliteringsmöjlighe-
ter eller försummelse av den aktive eller
av dennes tränare – leder enligt Inklaar
[22] till återgång till aktivitet i ett stadi-
um av otillräcklig funktionell stabilitet,
nedsatt proprioception, flexibilitet,

muskelstyrka och aerob kapacitet. Det
finns dock inga kontrollerade studier
som isolerat påvisar skadepreventiv ef-
fekt av kontrollerad rehabilitering.

Revidering av regler. Idrott, och då
kanske speciellt lagidrotter, är en dyna-
misk företeelse. Regelutformning och
eventuella förändringar av reglerna är
en ur skadepreventiv synvinkel kanske
bortglömd faktor. van Mechelen [5] tar
som externa faktorer i sitt »flödessche-
ma för skadeprevention» upp »regelut-
förande» och »regeltolkning», och före-
slår därmed att dessa kan vara möjliga
riskfaktorer vad gäller uppkomsten av
idrottsskada. 

van Mechelen menar vidare att på
idrottsutövaren utifrån kommande be-
lastning skulle kunna reduceras genom
regelverk, t ex krav på kroppsskydd i id-
rotter där kroppskontakt förekommer. 

Kvinnor idr ottar på mäns vis
Påpekas bör att de av van Mechelen

framtagna riskfaktorerna baseras på
delvis bevisade, delvis antagna orsaks-
sammanhang, vilket visar behovet av
fortsatt forskning inom området. Detta
gäller kanske i synnerhet kvinnors
idrottsutövande, där många aktiviteter
fortfarande sker efter regelverk utfor-
made enligt manliga förutsättningar.
Detta trots att kvinnlig anatomi och ofta
även fysiska kapacitet, speciellt i de ex-
tremlägen som ett idrottsutövande ofta
bjuder på, skiljer sig markant från de
manliga dito.

Mental träning. Mental träning har
på senare år fått allt större betydelse i
samband med förbättrande av resultat,
och man har nu även börjat ställa sig
frågan huruvida idrottsutövarens psy-
kologiska tillstånd skulle kunna påver-
ka utvecklingen av en eventuell skada.

Mycket inom detta område är ännu
oklart, men ett flertal studier [23, 24]
uppmanar till vidare forskning.

Sammanfattningsvis kan konstate-
ras att det fortsatt inom många områden
krävs vidare forskning för att få bukt
med skadebilden inom idrotten. 
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Skadeförebyggande metoder med dokumenterad effekt
Fotbollsskador kan förebyggas med ett program bestående av:
– Tejpning av tidigare skadade fotleder
– Stretching av ben- och höftmuskler vid uppvärmning och nedträning
– Kontrollerad rehabilitering efter skada
– Ej deltagande av spelare med främre korsbandsinsufficiens
– Optimal utrustning i form av benskydd och fotbollsskor
– Information om ökad skaderisk vid träningsläger samt vid ojuste spel
– Medicinsk service från läkare och sjukgymnast till spelarna 

Löparskador kan förebyggas med ett program bestående av:
– Stretching vid uppvärmning och nedträning
– Individuellt utformade löparskor
– Individuellt utformade träningsprogram
– Medicinsk service från läkare till löparna

Fotledsskador kan förebyggas med: 
– Tejpning av tidigare skadade fotleder
– Fotledsortos
– Proprioceptiv träning på balansbräda

Knäligamentskador kan förebyggas med:
– Profylaktisk knäortos (MCL-skador i amerikansk fotboll)
– Proprioceptiv träning på balansbräda (ACL-skador i fotboll)

Huvudbudskap



ANNONS
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Inr iktning en inom dagens
idr ottstraumatologi är att pati -
enten ska vara på benen så
snabbt som möjligt efter en ska-
da eller behandling, och helst
inte vara sängbunden alls. Detta
för att undvika immobilisering-
ens nedbrytande effekter. 

En annan tendens är att beto-
na träning av den propriocepti -
va förmågan, dvs kroppens posi-
tions- och rörelsesinne.

Utvecklingen inom idrottstraumato-
logi går ofta hand i hand med ortopedisk
traumatologisk utveckling. Ofta är
dessutom samma individer verksamma
inom forskningen på båda områdena,
vilket vi ser både utomlands och i Sve-
rige. Detta leder inte sällan till värdefull
»korsbefruktning» och till att idéer och
nya rön kommer båda patientkategori-
erna tillgodo. Många förändringar inom
klassisk traumaortopedi kan överföras
till idr ottstraumatologin och vice versa.

Minimer ad immobilisering 
Skall någon trend utnämnas till den

centrala inom dagens idrottstraumato-
logi kan det gärna bli den vars huvud-
mål är kortast möjliga immobilisering
efter skada och/eller behandling. Detta
innebär i praktiken antingen kortvarig
immobilisering eller total frånvaro av
immobilisering.

Avsikten med denna strategi är na-

turligtvis att minimera de negativa ef-
fekter som immobilisering har på
många funktioner och strukturer. Vi vet
sedan länge att immobilisering kan ut-
lösa försvagning av skelettet och
minskning av muskelmassa. Troligen
sker samma negativa utveckling i senor,
ledband och andra strukturer. Funktio-
nella störningar uppstår också efter im-
mobilisering.

Kunskap utifrån djur studier 
Vår kunskap om de kroppsegna

strukturernas hållfasthet baseras på en
rad kadaverstudier. Kunskap om håll-
fasthet under läkningsförlopp baseras
nästan uteslutande på djurstudier, där
resultaten – visserligen med försiktig-
het, men ändå – överförs på människa.
Med denna bristfälliga kunskapsbas
kan vi inte på ett bra sätt optimera mo-
bilisering efter skador och operationer. 

Vi vet också allmänt att vävnad »mår
bra» av »lagom» belastning. Men detta
sätt att påverka hållfastheten i positiv
riktning är det enda som vi säkert kan
använda. Ben – precis som muskel och
sena – hypertrofierar vid ökande belast-
ning/träning. Men vi vet inte vad som är
optimal belastning. Därför har vi stora
problem med överbelastningsskador,
både inom arbetslivet och inom idrotten. 

Inte heller vet vi hur mycket belast-
ning vi utsätter olika strukturer för un-
der olika typer av aktivitet, vardaglig el-
ler idrottslig. In vivo-mätning av belast-
ningsförhållanden är hittills väsentligen
omöjliga att genomföra på såväl för-

sökspersoner som patienter. Många för-
sök görs för att bemästra detta problem.

Läkning med läkemedelshjälp?
Litteraturen flödar över av kadaver-

studier där man försöker simulera mus-
kelaktivitet för att sedan studera sen-be-
lastning, kompressionskrafter över le-
der etc. Andra försök är att datorsimule-
ra en kroppsdel och sedan aktivera den-
na. Med finit-elementanalys kan tex
belastningar studeras. Tyvärr leder des-
sa laborativa försök sällan till pålitliga
resultat men de är de bästa vi har idag.

Under det senaste året har vi fått
kommersiellt tillgängliga (men tyvärr
rysligt dyra) preparat som stimulerar
läkning av skelettskador. Dessa består
av renframställda proteiner med till-
växtstimulerande effekt. Hur de skall
användas för att erhålla optimal effekt
är fortfarande föremål för utvecklings-
arbete. Kunde denna typ av preparat bli
användbara öppnar sig helt nya per-
spektiv på behandlingstid för långsam-
läkande skador i både skelett och
mjukvävnad.

Snabb utveckling 
inom artr oskopisk kirurgi 
Utvecklingen av operativ teknik går

mot att hitta sätt att komma åt den sju-
ka/skadade vävnaden utan att samtidigt
negativt påverka den friska omgivning-
en. Här finns exempel på utveckling
som startat för årtionden sedan men
som fortfarande pågår. 

Knäkirurgi har länge haft artrosko-
piska meniskoperationer som volym-
ingrepp. Här var svensk utveckling i all-
mänhet, och Jan Gillquists forskning i
synnerhet, central under 1970- och
1980-talen. Artroskopisk korsbandsre-
konstruktion har kommit för att stanna.
Internationellt pågår nu utveckling av

Linköping, Sweden
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Can sports and athletics injuries be pre-
vented? Manifest lack of controlled stu-
dies of the effiacacy of preventive mea-
sures 

Jan Ekstrand, Anna Lundmark

Läkartidningen 1998;95: 4244-8

A review of literature on the prevention of
sports injuries shows many preventive measu-
res to have been suggested, but few clinical tri-
als to have been performed. A database search
yielded only seven prospective, randomised
studies, of which two showed soccer and run-
ning injuries to be preventable using a combi-
nation of preventive measures. Other clinical
trials have shown it possible to prevent certain

types of injury in other sports as well. The use 

of prophylactic ankle stabilisers and/or propri-
oceptive ankle disc training to reduce the inci-
dence of ankle sprain is well documented. Of
two studies presenting preventive measures to
reduce the incidence of knee ligament injuries,
one showed the risk of knee sprain in American
football to be reducible by means of a knee bra-
ce, and the other that the risk of anterior crucia-
te ligament injuries in soccer could be  reduced
by proprioceptive training. Several commonly
used preventive measures, such as stretching,
taping, mental training and controlled rehabili-
tation, still await further documentation or the
scrutiny of a clinical trial.

Correspondence: Associate Professor Jan
Ekstrand, Dept of Sports Medicine, Linköping
Medical Center, Klostergatan 68, SE-582 23

Nya trender inom behandlingen av idrottsskador

Kortast möjliga immobilisering 
Träna positions- och rörelsesinnet
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