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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
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allt bättre fixation av rekonstruktatet till
tibia respektive femur [1, 2]. 

Också nya rekonstruktat är på väg in
– patellarsenegraft ger bra korsbands-
funktion men vållar många problem
med främre knäsmärta postoperativt.
Istället kommer nu semitendinosus som
ersättare till patellarsenan. Denna långa
sena kan minst dubbleras och användas
som korsbandssubstitut [3, 4].

Annan artroskopisk kirurgi utveck-
las snabbt. Under de gångna tio åren har
kanske framför allt artroskopisk axel-
kirurgi utvecklats och förfinats. Artro-
skopisk axelstabilisering utvecklas,
men fortfarande är denna operation inte
»färdig» utan flera aspekter måste för-
bättras, såsom specifika indikationer,
fixationsteknik av mjukvävnaden, gra-
den av uppstramning av ledband etc [5]. 

Även om artroskopisk stabilisering
är i kommande finns förbättringsmöjlig-
heter också avseende traditionell öppen
axelstabilisering. Tekniken att fram-
ifrån komma in till axelleden kan för-
bättras med mindre traumatisering som
följd, t ex bättre sätt att dela subskapu-
larismuskeln [6-8]. Kanske kan bra, öp-
pen axelstabilisering tillåta direkt mobi-
lisering postoperativt. Det finns centra i
Sverige som redan använder den princi-
pen, dock utan att ha riktigt bra utvär-
dering av effekterna som bas.

Även artroskopisk kirurgi inom
andra leder (handled, armbåge, fotled)
utvecklas successivt och tillåter snabba-
re, enklare och effektivare behandling
av många skador, liksom att denna
verksamhet vidgar vårt vetande.

Proprioceptiv träning 
allt viktig are i rehabiliter ingen 
Träning av den proprioceptiva funk-

tionen har blivit en stor och allt viktiga-
re del av rehabiliteringen, inte minst i
samband med muskuloskeletala skador.
Betydelsen av t ex balans och koordina-
tion har alltmer belysts. 

Proprioception är en beteckning för
positions- och rörelsesinnet (kinestesi).
Den sensoriska informationen förmed-
las via receptorer i muskler, leder, hud
och senor. Den afferenta (inåtledande)
informationen om ledens position, rö-
relsehastighet samt rörelseriktning är
mycket viktig vid idrottsaktivitet där
det krävs perfekt funktionell ledstabili -
tet och rörelsekoordination för att upp-
nå en maximal prestation. 

Till centrala nervsystemet förmedlas
afferent information om kroppens
posturala kontroll i förhållande till om-
givningen. Där behandlas också infor-
mation från det visuella systemet och
mellanöresystemet.

Lephart och Henry [9] presenterade
1996 en modell för ökad risk för funk-
tionell instabilitet efter ligamentskada
om den neuromuskulära kontrollen inte

omprogrammeras med hjälp av rehabi-
litering. Samma grupp säger också att
man efter avslutad rehabilitering lyck-
ats återställa åtminstone en partiell pro-
prioceptiv funktion efter knä- och axel-
operationer [10, 11]. 

Beard och medarbetare [12] beskrev
en fördröjning av reaktionstiden i
hamstringsmuskulaturen vid en snabb
framåtriktad kraft mot proximala tibia
på främre korsbandsskadade knän i
jämförelse med friska knän. 

Flera författare har också observerat
avvikande positionssinne efter en trau-
matisk, upprepad främre axelinstabilitet
[11, 13]. Man har också kunnat konsta-
tera skillnader i aktivitet mellan trauma-
tiserad och frisk sida mätt med elektro-
myografi (EMG) [14]. 

I arbeten från Linköping [15, 16] dis-

kuteras hur en del individer med en
gammal främre korsbandsskada kan be-
gränsa tibias translation under muskel-
aktivitet till mätvärden som inte avviker
från det friska knäts värden. Detta kan
delvis bero på att det finns kapacitet hos
de kringliggande vävnaderna att om-
programmera sin funktion och lära sig
att agera som dynamiska stabilisatorer. 

Kompensationsmekanismer
Således finns spontana kompen-

sationsmekanismer som ger möjlighet
att via strukturerad rehabilitering sti-
mulera till kompensation och återupp-
tagen funktion. Följaktligen ligger ock-
så tyngdpunkten i laxitets- och instabi-
litetsträning (också postoperativt) på
neuromuskulär rehabilitering. Övning-
ar som ger lätt belastning av axelleden
(sluten kinetisk kedja) behövs för att ge
optimal proprioceptiv träning [17].

Att mycket mera kunskap om frisk
och skadad proprioceptiv funktion be-
hövs är givet. Vilken betydelse har en
defekt proprioception på dynamisk led-
stabilitet, följdskador eller artrosut-
veckling? Kan man med rehabilitering-
ens hjälp omprogrammera systemet (ef-
ter knäoperation, fotledsskada)?  

Detta behövs eftersom ett välfunge-
rande neuromuskulärt kontrollsystem
är en förutsättning för återgång till
idrottsaktivitet.
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För att kunna studera effekter-
na av immobilisering och mobili-
sering behöver vi en rad nya tek-
niker och utvecklingslinjer. Vi be-
höver:
• öka vår kunskap om läkningen
av skelett- och mjukdelsskador.
• förbättra vår teknik vid operativ
behandling av skador.
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