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Abstrakt 

INTRODUKTION: Femuroacetabulär impingement (FAI) innebär en förträngning som 

orsakar sämre förhållanden i höftleden på grund av nedsatt rörlighet och där det föreligger en 

ökad risk för skador på bland annat ledbrosk. FAI är vanligt förekommande hos idrottare. FAI 

kan medföra smärta, nedsatt rörlighet, nedsatt styrka och nedsatt höftfunktion hos individer. 

Kirurgisk behandling i form av artroskopi (titthålsoperation) av FAI har blivit allt vanligare. 

Utfallet efter artroskopi är generellt positivt, drygt 80 % av idrottarna återgår till samma 

aktivitetsnivå.  Adekvat styrka i höftmuskulaturen spelar en betydande roll för idrottaren ur ett 

prestations- och skadeförebyggande perspektiv. Inga tidigare studier där dynamisk 

muskelstyrka i höften hos patienter som är åter idrott efter artroskopisk behandling av FAI 

förekommer enligt författarens kännedom. SYFTE: Syftet med denna studie var att 

undersöka dynamisk utåtrotationsstyrka i höften hos patienter med FAI som genomgått 

artroskopi unilateralt och återgått till idrott och motion. METOD: Studien genomfördes som 

en tvärsnittsstudie med en undersökningsgrupp (n=22) samt en matchad kontrollgrupp med 

friska individer (n=22). Dynamisk utåtrotationsstyrka i höften mättes med hjälp av 

Augustsson Strength Test. RESULTAT: En signifikant skillnad noterades i dynamisk 

utåtrotationsstyrka mellan den artroskopisk behandlade höften och den friska höften i 

undersökningsgruppen (p<0,004). KONKLUSION: Denna tvärsnittsstudie visar på att 

patienter som genomgått en artroskopisk behandling av FAI har nedsatt utåtrotationsstyrka i 

den skadade höften jämfört med den friska sidan. Intressant är att denna styrkenedsättning 

kunde noteras hos patienterna trots att de återgått till idrott och motion. Vilket kan anses 

problematiskt och eventuellt leda till ökad risk för återfallsskada och 

överansträngningsbesvär. Resultatet i denna studie kan sålunda vara av vikt då tidigare studier 

visat på en koppling mellan nedsatt styrka i höften och ökad risk för olika skador. Det finns 

därför ett behov av longitudinella studier där sambandet mellan dynamisk styrka i höften efter 

artroskopisk behandling av FAI och långsiktigt utfall (artrosutveckling, fysisk aktivitetsnivå, 

med mera) undersöks. 

NYCKELORD: Femuroacetabulär impingement, höftstyrka, idrott 
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1 Introduktion 

Femuroacetabulär impingement (FAI) började användas som begrepp av Myers et al år 1999 

(Myers et al., 1999), i vissa studier benämns det även som FAIS (Femuroacetabular 

Impingement Syndrome) (Mansell et al., 2018, King et al., 2018, Lewis et al., 2018). FAI 

innebär ett anatomiskt förändrat utseende i höftleden, bland annat broskskador (Beaule et al., 

2017). FAI delas vidare in i två klassifikationer, CAM och Pincer. CAM innebär en 

förändring på collum femoris och Pincer innebär en pålagring på acetabulum. Det 

förekommer även en variant som innefattar både CAM och Pincer i kombination (Zadpoor, 

2015, Naal et al., 2014, Casartelli et al., 2015, Byrd, 2014, Menge et al., 2017).  Samtliga fall 

medför en förträngning i höftleden, därav termen femuroacetabulär impingement. 

Förträngningen orsakar sämre förhållanden i höftleden på grund av nedsatt rörlighet och att 

det föreligger en ökad risk för skador på ledbrosk och på labrum (Sansone et al., 2015), samt 

att FAI kan vara en bidragande orsak till höftartros (Byrd, 2014, Menge et al., 2017, 

Kierkegaard et al., 2017). FAI kan medföra smärta, nedsatt rörlighet, nedsatt styrka och 

nedsatt funktion hos individer (Zadpoor, 2015, Naal et al., 2014, Casartelli et al., 2015, Byrd, 

2014, Domb et al., 2016, Kierkegaard et al., 2017, Mayne et al., 2017). Tidigare studier har 

även visat på ett förändrat rörelsemönster hos individer med FAI, exempelvis olika 

rörelsemönster i bäckenet mellan sidorna vid enbens knäböj (Lewis et al., 2018). En studie 

visade på ett annorlunda mönster i höftextension samt inåt- och utåtrotation vid gång, samt att 

individer med FAI kunde ej komma ned lika djupt i ett knäböj jämfört med friska individer 

(King et al., 2018). 

Hur stor prevalensen är av FAI i samhället är inte fastställt enligt tidigare studier (Sansone, 

2016, s.33, Mayne et al., 2017). FAI förändringar är förekommande både hos individer med 

höftsmärta och individer utan höftsmärta, dock är prevalensen av FAI högst hos de 

individerna med höftsmärta (Sansone, 2016, s.33). FAI är vanligt förekommande hos idrottare 

och hos yngre individer (Sansone et al., 2015) och är förekommande både hos män och hos 

kvinnor i ungefär lika stor utsträckning (Byrd, 2014). 

Kirurgisk behandling i form av artroskopi (titthålsoperation) av FAI har blivit allt vanligare, 

även om konservativ behandling bör övervägas först innan eventuell operation (Grant et al., 

2017, Enseki et al., 2014). Vid litteratursökning hittas få studier gällande långtidsuppföljning 

efter artroskopisk behandling av FAI. En tidigare studie har visat på en signifikant förbättring 

efter artroskopisk behandling av FAI vid 10 års uppföljning (Menge et al., 2017). En 
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systematisk översikt av Ng et al redovisade ett antal studier (n=9) som undersökt status efter 

operation. Den längsta uppföljningstiden var drygt 2 år efter artroskopisk behandling av FAI 

(Ng et al., 2010). Dock användes endast självskattningsformulär vid dessa uppföljningar, ej 

muskeltester. Det finns få studier gällande effekten av rehabilitering efter artroskopi. Utfallet 

efter artroskopi är generellt positivt (Bennell et al., 2017, Sansone et al., 2015), drygt 80 % av 

idrottarna återvänder till samma aktivitetsnivå som innan skadan (Sansone et al., 2015, Naal 

et al., 2014, Casartelli et al., 2015). Återgång till idrott brukar vanligtvis ske fyra till sex 

månader efter artroskopi (Byrd, 2014).  

Adekvat styrka i höftmuskulaturen spelar en betydande roll för idrottaren ur ett prestations- 

och skadeförebyggande perspektiv, detta oavsett ålder eller kön (Contreras et al., 2015, Dorn 

et al., 2012, Ferber et al., 2011, Fredericson and Moore, 2005, Grau et al., 2008, Rowe et al., 

2007, Selkowitz et al., 2013, Souza and Powers, 2009, Kierkegaard et al., 2017). Nedsatt 

aktivering av exempelvis gluteus maximus och gluteus medius har visat sig kunna bidra till en 

dysfunktion i höftens biomekanik, som i sin tur är kopplat till patologi i nedre extremiteter 

(Rowe et al., 2007, Souza and Powers, 2009, Macadam et al., 2015). Nedsatt höftstyrka vid 

abduktion, extension och utåtrotation i höften kan kopplas till olika diagnoser i nedre 

extremiteter som exempelvis iliotibialt smärtsyndrom (Fredericson and Moore, 2005), 

patellofemoralt smärtsyndrom (Ferber et al., 2011) och hopparknä (Grau et al., 2008). Det 

förefaller därför vara av vikt att träna dessa muskler i skadeförebyggande syfte och vid 

rehabilitering efter skada och artroskopisk behandling i höften. 

Informationen och kunskapen kring riktlinjer gällande rehabilitering efter FAI artroskopi är 

otillräcklig på grund av att det saknas evidens, detta då litteraturen är bristfällig i att beskriva 

hur rehabiliteringen och progression skall gå till (Heerey et al., 2018). Det förekommer 

studier gällande fysioterapi efter artroskopisk behandling av FAI, dock är det få som 

publicerats efter 2003 (Domb et al., 2016). En reviewstudie av Domb et al visade på att ett 

strukturerat stegbaserat rehabiliteringsprogram kunde bidra till ett gott utfall och bidra till att 

patienterna återgår till sin idrott. Det förekommer endast en studie av Bennell et al där 

rehabilitering ledd av en fysioterapeut jämförs med egenträning efter operation av FAI 

(Bennell et al., 2017). Denna studie visade på en signifikant skillnad efter 14 veckor enligt två 

olika verktyg; iHOT-33 (International Hip Outcome Tool) och HOS (The Hip Outcome 

Score. Efter 24 veckor förekom dock ingen signifikant skillnad mellan grupperna, ej heller i 

denna studie användes muskeltester. Då det finns relativt få studier gällande rehabilitering, 
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saknas det i dagsläget evidensbaserade riktlinjer gällande fysioterapi efter artroskopisk 

behandling av FAI (Cheatham et al., 2015, Heerey et al., 2018, Domb et al., 2016, Bennell et 

al., 2017). En studie redovisar ett protokoll framtaget för rehabilitering efter FAI artroskopi, 

protokollet är baserat på tidigare studier och expertutlåtanden (Kuhns et al., 2017). Protokollet 

redovisar övningar och progression under rehabiliteringsprocessen. Protokollet är relativt nytt 

och förekommer därav inte i andra studier där det utvärderats med riktiga patienter. Det 

saknas således evidens för detta protokoll. 

 

I en studie av (Grant et al., 2017) fick vissa deltagare ta del av ett pre-operativt 

träningsprogram innan artroskopisk behandling för FAI. Deltagarna i studien delas in i två 

grupper; En kontrollgrupp utan pre-operativ träning och en interventionsgrupp som fick följa 

ett 8-veckors pre-operativt träningsprogram innan artroskopi. Efter artroskopin följde samtliga 

deltagare i båda grupper samma sedvanliga rehabprogram. Interventionsgruppen visar på 

signifikant bättre styrka i knäextension samt höftflexion jämfört med kontrollgruppen (Grant 

et al., 2017). 

 

Det förekommer flera olika metoder för att mäta muskelstyrka. Tester med isokinetiskt, 

isometriskt och isotont motstånd är olika metoder som används för att mäta muskelkraft och 

finns beskrivet i litteraturen (Mayne et al., 2017). Isometrisk belastning definieras av att 

motståndet är statiskt och isokinetisk belastning av att hastigheten är densamma genom hela 

rörelsebanan (Kenney et al., 2012, s. 195). Isokinetisk testning förekommer framförallt på 

laboratorier, detta då dynamometrar som används är kostsamma och komplexa. För 

isokinetisk testning används bland annat biodex maskiner, där det föreligger god reliabilitet 

och validitet vid tester på olika extremiteter och i olika rörelseriktningar (Emery et al., 1999, 

Mayne et al., 2017, Johansson et al., 2015, Borms et al., 2016). Isoton belastning används 

mycket inom idrotten och är rörelse med ett konstant yttre motstånd (Zatsiorsky and Kraemer, 

2006, s. 110), exempelvis knäböj med skivstång, dock påverkas resultatet till stor del av 

tekniken i utförandet. Manuella muskeltest används i kliniken inom fysioterapi och 

idrottsmedicin (Lawson and Calderon, 1997) och även handhållna dynamometrar för 

isometriska test av muskelkraften (Maffiuletti, 2010). Dock anses inte manuella test ha 

tillräckligt hög reliabilitet för att vara en objektiv mätmetod (Rodnitzky, 1990). Handhållna 

dynamometrar gör det svårt för testledaren att ” hålla emot” där testpersonen kan generera 

stor kraft som vid mätning av större muskelgrupper och det är då svårt att standardisera testet 

(Scott et al., 2004). Handhållna dynamometrar får även kritik för att vara icke 
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funktionsspecifika, eller icke funktionella, då testet utförs isometriskt (Augustsson and 

Thomee, 2000). Detta då isometriska tester inte efterliknar det dynamiska mönstret som 

faktiskt förekommer i de flesta idrotter (Augustsson and Thomee, 2000). 

 

Utöver isolerade muskel- eller rörelsetester, som nämnts ovan, förekommer även olika typer 

av screeningverktyg som fysioterapeuter använder sig av i kliniken, exempelvis Functional 

Movement Screening (FMS) och 9+ Screening Batteri (Cook et al., 2014, Flodstrom et al., 

2016) . Screening syftar till att upptäcka dysfunktioner i rörelseapparaten och kartlägga 

riskfaktorer som kan tänkas leda till skador, på så sätt att förebygga och förhindra eventuella 

skador innan de sker. Screening sker bland annat genom att analysera rörelser hos individen. 

En mängd olika övningar används idag för att träna abduktion och utåtrotation i höften, både 

inom vanlig träning och inom rehabilitering (Macadam et al., 2015). En övning för 

utåtrotationsstyrka är ”Musslan” (”The Clam Exercise” eller ”Shell ´Clam” på engelska) 

(Macadam et al., 2015, Willcox and Burden, 2013). ”Musslan” har använts i olika studier där 

försökspersonerna utfört övningen som ett test. I dessa studier har elektromyografi (EMG) 

använts som mätmetod för muskelaktiviteten i glutéus maximus och glutéus medius 

(Macadam et al., 2015, Willcox and Burden, 2013). Att använda EMG som metod för att mäta 

muskelaktivering av höftens utåtrotatorer kan dock vara svårtillgängligt och kostsamt för 

fysioterapeuter i kliniken. Detta då metoden kräver både dyr utrustning och kunskap. 

En studie av Almeida et al. visar på reliabilitet och validitet gällande ett test (HipSIT) för 

isometrisk utåtrotationsstyrka i höften (Almeida et al., 2017). Testet utgår ifrån ”musslan” och 

använder en handhållen dynamometer. En ytterligare studie använder ”Musslan” som ett test 

(Augustsson, 2016). I studien undersökte Augustsson reliabiliteten (test-retest) i ett nytt 

muskeltest, ”Augustsson Strength Test”. Testet, med hjälp av ett instrument, mäter 

utåtrotationsstyrkan i höften. I Augustssons studie noterades att testet är reliabelt gällande  

test-restest (Augustsson, 2016). Studien beskriver även testet som enkelt att utföra samt tids- 

och kostnadseffektivt (Augustsson, 2016). Testet mäter utåtrotationsstyrkan och ger ett mått i 

kilogram. 

Det finns studier som visat på nedsatt styrka och funktion i höften hos individer med FAI, 

utvärderingen har då skett med självskattningsformulär, isometriska tester och/eller 

funktionella tester (Casartelli et al., 2011, Nepple et al., 2015, Grant et al., 2017, King et al., 
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2018, Almeida et al., 2017, Bennell et al., 2017, Mayne et al., 2017). Dessa studier har dock 

inte testat dynamisk muskelstyrka efter artroskopisk behandling, endast en studie som 

påträffades vid sökning testade höftstyrkan dynamiskt hos icke artroskopiskt behandlade 

individer med FAI (Casartelli et al., 2011). Det finns heller inga studier som förekommit vid 

litteratursökning där den dynamiska muskelstyrkan i höften testats hos individer som återgått 

till idrott och motion efter artroskopisk behandling av FAI.  

Denna studie vill undersöka om det förekommer skillnader mellan den artroskopiskt 

behandlade höften och den friska höften, detta med hjälp av att testa utåtrotationsstyrkan hos 

idrottare som artroskopiskt behandlats för FAI unilateralt och sedan återgått till idrott och 

motion. Det är av vikt för fysioterapeuter att kunna utöva rehabilitering och preventiv träning 

på ett optimalt sätt, samt kunna utveckla evidensbaserade riktlinjer för patienter som 

genomgått artroskopisk behandling för FAI och sedan vill återgå till idrott. Det finns således 

ett behov av enkla och kostnadseffektiva styrkester som kan tillämpas kliniskt för 

fysioterapeuter, detta då de etablerade testmetoderna ofta är kostsamma och svårtillgängliga i 

kliniken. Det råder ett bristande kunskapsläge gällande rehabilitering och styrketester vid FAI, 

detta då det saknas evidens gällande adekvata rehabiliteringsregimer på grund av att de studier 

som finns är få och de regimer som finns inte är evidensbaserade (Heerey et al., 2018, 

Cheatham et al., 2015, Bennell et al., 2017, Domb et al., 2016). Det finns heller ingen 

evidensbaserad strategi för återgång till idrott i nuläget och det finns inget aktuellt test för 

återgång till idrott (O'Connor et al., 2018).  

En idrottare som är skade- och besvärsfri i höften kan antas inneha en normal styrkeskillnad 

mellan sina höfter (dvs icke signifikant), jämfört med en individ som genomgått artroskopisk 

behandling av FAI. Förmågan att upprätthålla en god hållning är beroende av styrkan och 

adekvat aktivering av höftens abduktorer, utåtrotatrorer och extensorer (Almeida et al., 2017). 

Förekommer en nedsättning av styrka i höften är det av extra vikt att kunna mäta och 

rehabilitera denna nedsättning för att minska risken för eventuella framtida skador och besvär 

som kan uppkomma vid nedsatt styrka och funktion i höften (Fredericson and Moore, 2005, 

Grau et al., 2008, Ferber et al., 2011). Det är därför av intresse att enkelt kunna mäta och 

utvärdera styrkan i höften hos individer som behandlats med artroskopi av FAI och sedan 

återgått till idrott och motion. 
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2 Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om en signifikant sidoskillnad i dynamisk 

utåtrotationsstyrka i höften förekom hos patienter med FAI som genomgått artroskopi 

unilateralt och återgått till idrott och motion. 

Utöver huvudsyftet undersökte studien ytterligare om det förelåg en skillnad i 

utåtrotationsstyrka mellan den icke artroskopiskt behandlade höften i gentemot 

utåtrotationsstyrkan hos en matchad kontrollgrupp med friska personer. 

Vidare undersökte även studien om det förekom en sidoskillnad i utåtrotationsstyrka mellan 

höfterna inom den matchade kontrollgruppen. 

2.1 Hypotes 

Patienter med FAI som har återgått till idrott och motion har inte återfått full 

utåtrotationsstyrka efter artroskopi i höften jämfört med den friska sidan. Hos friska individer 

förekommer ingen signifikant styrkeskillnad mellan höfterna. 

 

3 Metod 

3.1 Studiedesign 

Studien genomfördes som en tvärsnittsstudie där utåtrotationsyrkan i höften mättes hos 

patienter som genomgått unilateral artroskopi för FAI och sedan återgått till idrott och motion. 

Utåtrotationsstyrkan mättes även i en matchad kontrollgrupp med friska individer. 

3.2 Urval 

Deltagarna i den opererade gruppen rekryterades i huvudsak via ett höftregister från IFK 

Orthocenter i Göteborg och kontaktades via e-post innehållande ett informationsblad gällande 

studien (Bilaga 1).  Totalt skickades e-post till 196 individer från registret, varav 135 män och 

61 kvinnor. Utöver rekrytering via mail så skickades information angående studien till 
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fysioterapeuter på två andra kliniker i Göteborg, Orthocenter Rehab samt Idrottsrehab Ullevi. 

Totalt 16 deltagare rekryterades via höftregistret och sex deltagare via de andra klinikerna. 

Deltagarna i den matchade gruppen rekryterades i huvudsak på kliniken Idrottsrehab Ullevi i 

Göteborg via fysioterapeuter, samt via en kampsportsklubb i Mölndal (MMA Center). De 

tillfrågades först om de var smärtfria i höfterna. Därefter om vikt, längd, aktivitetsnivå och om 

de tidigare genomgått någon form av operation i höfterna eller fått injektioner i höfterna. 

Deltagarna som tillfrågades fick information om studien av testledaren och studien. 22 

deltagare behövdes för att matcha den opererade gruppen. Totalt sett tillfrågades 35 individer, 

13 exkluderades pga av att de icke uppfyllde inklusionskriterierna (smärta vid test, 

artroskopiskt behandlad bilateralt, ej återgått till idrott). Rekryteringsprocessen redovisas 

nedan i Figur 1. 

Figur 1. Flödesschema över rekryteringsprocessen 

 

3.3 Inklusionskriterier 

Deltagare som inkluderades i undersökningsgruppen var idrottande vuxna män och kvinnor 

som genomgått unilateral artroskopi för FAI och som efter rehabilitering återgått till att utöva 

sin idrott. Fyra till sex månader är rekommenderat för återgång till idrott (Byrd, 2014). Av 

denna anledning var minst 4 månader post-op ett krav, samt att man återgått till tidigare idrott 

efter operationen. 
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3.4 Exklusionskriterier 

Individer som exkluderades var de som ej ännu fyllt 18 år, dem som genomgått bilateral 

artroskopi för FAI vid samma eller annat tillfälle samt individer som ej hade återgått till sin 

idrott oavsett orsak till detta. Skulle en patient ej kunna utföra testet av diverse orsaker 

(smärta eller nedsatt rörlighet etc.) så exkluderades denne från studien. Ett annat 

exklusionskriterium var pågående behandling för andra tillstånd, exempelvis 

cellgiftbehandling. 

3.5 Matchad kontrollgrupp 

Den matchade gruppen bestod av 22 friska deltagare som inte genomgått artroskopisk 

behandling i höfterna eller annan typ av operation eller injektionsbehandling i höfterna. Det 

var även i denna grupp endast vuxna aktiva idrottare. Dessa individer matchades med hjälp av 

BMI och ålder. BMI sattes till max 5 % högre eller lägre skillnad gentemot individen i 

undersökningsgruppen. Åldern sattes till max 5 års högre eller lägre åldersskillnad gentemot 

individen i undersökningsgruppen. 

3.6 Procedur 

19 deltagare inom undersökningsgruppen testades på OrthoCenter Rehab i Göteborg, två 

deltagare på Idrottsrehab Ullevi i Göteborg samt en deltagare på Crossfit Gårda i Göteborg 

mellan juni 2016 och september 2017. Deltagarna tillhandahölls informationsblad angående 

studien och testet samt ett dokument för samtycke att signera, se Bilaga 1. Dokumentet 

signerades av både deltagare och utförare av testet. 

 

Samtliga tester utfördes av samma testledare (författaren till denna studie). 

 

De 22 deltagarna i den matchade kontrollgruppen testades på Idrottsrehab Ullevi i Göteborg 

samt på Mölndal Martial Arts Center i Mölndal. 

 

Styrketestet utfördes på båda höfter (en i taget) på varje deltagare oavsett grupptillhörighet. 

Resultatet jämfördes sedan mellan sidorna. Vilken sida som testades slumpades fram i ett 

datorprogram med slumpgenerator (Excel, Microsoft, USA). Höger höft fick värde 1 och 

vänster höft fick värde 2, detta avgjorde vilken sida som testades först. 
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Augustsson Strength Test utfördes på samma sätt som övningen ”Musslan” enligt en tidigare 

studie (Augustsson, 2016), se Bilaga 2 för mer information gällande testet. Detta genom att 

försökspersonen låg på sidan med cirka 60° flexion i höfterna och cirka 90° flexion i knäna 

(Selkowitz et al., 2013, Willcox and Burden, 2013). Försökspersonen lyfte sedan det övre 

benet och höll samtidigt ihop fötterna, på så vis åstadkom försökspersonen en unilateral 

utåtrotation i höften (Willcox and Burden, 2013). Överkroppen låg stilla, försökspersonen fick 

ej rotera i bålen eller hjälpa till med armarna på något sätt, detta så att rörelsen blev så 

isolerad som möjligt. 

Deltagaren fick utföra testet tre gånger per sida med 1 minuts vila mellan varje utförande och 

det bästa resultatet var det som ingick i studien. Deltagarna fick inte värma upp innan eller 

tränat precis innan. 

Instrumentet bestod av tre komponenter. En oelastisk del, en elastisk del och ett måttband. 

Den oelastiska delen är ett vanligt spännband (Arno, Sverige). Den elastiska delen bestod av 

ett gummiband avsett för träning/rehab (modell Refit Rubberband, Sverige). Ett grönt 

gummiband (medium), användes för 20 deltagare. En deltagare upplevde att medium-bandet 

var för lätt och då användes istället ett blått gummiband (tungt). Måttbandet är ett mjukt 

standardmåttband (Profi, Tyskland). Gummibandet var fäst med hjälp av nitar till spännbandet 

och måttbandet var hopfogat till spännbandet med hjälp av två metallklamrar. 

Instrumentet testades och kalibrerades med vikter, vattenflaskor och en våg för att kunna få 

fram exakt vikt. Detta genom att hänga vikterna/flaskorna i gummibandet och samtidigt 

notera utsträckningen med hjälp av måttbandet. Värdena sammanställdes sedan i två tabeller, 

en för det gröna bandet (medium) och en för det blå bandet (tungt), se Bilaga 2. Kalibrering 

där kraft i kg i relation till förlängning i mm noterades utfördes med varje gummiband i 

samband med testning för att säkerställa att värdena blir korrekta. Detta då gummibanden slits 

och förlorar styrka över tid.  Det fanns även en risk för att gummibanden kunde varierat i 

kvalité, även om tillverkaren och modellen är densamma som användes för varje 

mätinstrument. I denna studie kalibrerades gummibandet inför varje testtillfälle. Då 

gummibanden ej visade samma värde som vid tidigare tillfälle kasserades detta. Dock hade 

inte samma gummiband exakt samma värde som det tidigare bandet, men så länge. Totalt 

användes fem gummiband, fyra gröna och ett blått. 
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Då testet utfördes med instrumentet mättes hur lång förlängning som skedde vid maximal 

unilateral utåtrotation i höften. Förlängningen (mätt i millimeter) gav oss sedan ett värde i 

kraftutveckling (mätt i kg). Gummiband har ett linjärt motstånd vid utsträckning, det vill säga 

att kraften är proportionell mot förlängningen (Ugural & Fenster, 2011, s. 88). 

Innan testet utfördes ombads deltagarna att fylla i självskattningsformuläret The Hip Sports 

Activity Scale, HSAS, se Bilaga 3. Detta för att sedan kunna redogöra för vilken nivå 

idrottaren befinner sig på (Naal et al., 2013), samt vilken idrott individen huvudsakligen 

utövar. Vid behov fanns testledare som kunde svara på eventuella frågor kring formuläret. 

3.7 Etiska överväganden 

Etiska överväganden har utformats utifrån riktlinjer av Sofia Kjellström (Henricson, 2012). 

Deltagarna informerades muntligen och skriftligen om testet och syftet, samt att de när som 

helst kunde välja att avbryta testet eller dra sig ur studien utan att behöva ange orsak. Det 

ansågs extra viktigt att informera om detta då deltagare tillfrågades på kliniken, för att 

undvika att de upplevde sig hamna i en beroendeställning gentemot fysioterapeuten. 

Deltagarna lämnade ett skriftligt samtycke innan interventionen påbörjades, se Bilaga 1. Inga 

kända risker nämns vid utförandet av detta test utifrån den tidigare studien av Augustsson 

(Augustsson, 2016). Ej heller förekommer något skrivet i litteraturen gällande kända risker 

vid liknande test med dynamometer och biomekanisk analys (Lawson and Calderon, 1997, 

Maffiuletti, 2010, Scott et al., 2004, Tourville et al., 2013, Almeida et al., 2017). Deltagarnas 

identiteter var skyddade och kodade vid bearbetning. Data kommer att förvarades i en 

personlig dator med lösenord samt en backup på ett USB-minne inlåst i ett kassaskåp, likaså 

de ifyllda formulären förvarades i ett låst kassaskåp. Deltagarna kommer att få ta del av 

studiens resultat via e-post. 

Denna studie är med i ett större projekt gällande forskning om FAI vid Institutionen för 

kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin. Etisk ansökan för detta projekt är godkänd av 

Etikprövningsnämnden i Göteborg, diarienummer 071-12. 

3.8 Stickprovsstorlek 

Power sattes till 0,9 (90% sannolikhet att kunna påvisa en skillnad i muskelstyrka mellan frisk 

och opererad höft). Powerberäkningen var baserad på tidigare värden som uppmätts i 

Sam_Hallberg_5IV32E_VT18_D_Uppsats_KLAR.docx
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pilottesterna av Augustsson 2015 (muntlig kommunikation 3 november 2015). Tidigare data 

ansågs normalfördelade med en standarddeviation på ±2,4. Med en genomsnittlig skillnad på 

15 % (1,8 kg) mellan höfterna så krävdes 21 deltagare i studien. Signifikansnivån sattes till 

p<0,05. 

3.9 Statistik 

Till samtliga statistiska beräkningar användes ett datorprogram (SPSS version 21, IBM, 

USA). Den data som analyserades var utåtrotationsstyrkan i höfterna, mätt i kg. I analysen 

genomfördes tre stycken beräkningar. 

Först jämfördes medelvärdet med ett parat t-test för den opererade, respektive icke opererade 

sidan, hos samtliga 22 deltagare i undersökningsgruppen. Detta då ett parat t-test används vid 

normalfördelade värden (Wahlgren, 2010, s. 106-113). Vidare jämfördes även medelvärdet på 

båda sidorna hos de 22 deltagarna i den matchade kontrollgruppen med ett parat t-test. Sedan 

användes ett oparat t-test (då två olika populationer jämförs) för att beräkna skillnaden mellan 

medelvärdet på den icke opererade höften hos deltagarna i undersökningsgruppen med det 

sammanlagda medelvärdet på båda höfter hos deltagarna i den matchade kontrollgruppen 

(Wahlgren, 2010, s. 111-113). Till sist, vid analys av medelvärdena gällande HSAS mellan 

grupperna, användes även här ett oparat t-test. 

Levene´s test användes i samband med beräkningar med de två oparade t-testerna mellan 

grupperna. Detta för att kunna avvisa misstankar om att varianserna mellan gruppernas värden 

skulle vara alltför olika (Djurfledt et al., 2010, s. 232-236, Wahlgren, 2010, s. 112). 

Medelvärde och standardavvikelse på deskriptiva data (deltagarnas ålder, längd, kroppsvikt 

och kön) visas i Tabell 1 och Tabell 2, under resultat i denna studie. Deltagarnas HSAS-värde 

redovisas med medianvärde och med kvartilavstånd i Tabell 1 och Tabell 2 under resultat. 
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4 Resultat 

4.1 Redovisning av deltagare 

44 individer deltog i studien. 22 i vardera grupp varav 12 män och 10 kvinnor per grupp 

mellan åldrarna 18-54. Deltagarna utövade olika idrotter på olika nivåer från motionsnivå till 

elitnivå (3-8 på HSAS). De idrotter som förekom bland deltagarna var fotboll, kampsport 

(thaiboxning och brasiliansk jiujitsu), löpning, styrketräning/gym, pass på gym, ridning, 

banracing, crossfit, military fitness, utförsåkning, längdskidor, handboll, futsal, klättring, 

mountainbike, innebandy, tennis, pilates, swimrun och beachvolley. Vissa deltagare var även 

aktiva inom flera idrotter/motionsformer. Nedan presenteras deskriptiva data för deltagarna i 

Tabell 1 och 2. För mer detaljerade data kring deltagarna och testerna, se Bilaga 4. 

Tabell 1. Deskriptiv statistik över deltagarna i undersökningsgruppen (n=22) 
 

                                                                      Män (n=12)                          Kvinnor (n=10) 

       
Ålder, år (medelvärde ±SD)                         35.3 (±8.1)                           30.5 (±12) 
 
Vikt, kg (medelvärde ±SD)                           81.3 (±7.2)                           65.6 (±7.3) 
 
Längd, cm (medelvärde ±SD)                     181.2 (±5.5)                          170.7 (±3.3) 
 
HSAS (median och kvartilavstånd)               4.5 (±3.8)                             3.5 (±2.5) 
 

SD=Standarddeviation, HSAS=The Hip Sports Activity Scale 

 

Tabell 2. Deskriptiv statistik över deltagarna i den matchade kontrollgruppen (n=22) 
 

                                                                      Män (n=12)                          Kvinnor (n=10) 

       
Ålder, år (medelvärde ±SD)                         34.7 (±8.9)                           30.3 (±12.9) 
 
Vikt, kg (medelvärde ±SD)                           86 (±26.8)                            61.5 (±8.6) 
 
Längd, cm (medelvärde ±SD)                     177.7 (±6.2)                          163.4 (±9.1) 
 
HSAS (median och kvartilavstånd)               5 (±1.3)                                3.5 (±4) 
 

SD=Standarddeviation, HSAS=The Hip Sports Activity Scale 

 



 

16 

 

4.2 Redovisning av resultat 

4.2.1 Resultat inom undersökningsgruppen med para t-test 

 

Analysen inom undersökningsgruppen visade på en signifikant skillnad i höftstyrka (p<0,004) 

mellan den artroskopiskt behandlade sidan (medelvärde 11,5 kg) och den friska sidan 

(medelvärde 12,2 kg). Den artroskopiskt behandlade sidan var signifikant svagare hos 

deltagarna i undersökningsgruppen då signifikansnivån var satt till p<0,05 och värdet ligger 

inom konfidensintervallet. Inom undersökningsgruppen var skillnaden mellan sidornas 

medelvärden uttryckt i procent 5,8 % och uttryckt i kg 0,7 kg. 

Av de totalt 22 deltagarna i undersökningsgruppen var 14 stycken deltagare svagare på den 

opererade sidan (ca 64 %), 4 stycken deltagare var lika starka (ca 18 %) och 4 stycken 

deltagare var starkare på den opererade sidan (ca 18 %). 

Tabell 3. Jämförelse av styrka i utåtrotation mellan den opererade och icke opererade höften 

inom undersökningsgruppen (n=22) 
 

       OP sida                       Icke OP sida          Genomsnittlig skillnad     95 % KI      P-värde 
(medelvärde i kg ±SD)       (medelvärde i kg ±SD)             (medelvärde i kg) 

       
      11.5 (±3.5)                       12.2 (±3.4)                         -0.66                -1.092; -.2352     0.004 

OP=Opererad, SD=Standarddeviation, KG=Kilogram, KI=Konfidensintervall 

 

 

4.2.2 Resultat inom den matchade kontrollgruppen med parat t-test 

Det förekom ingen signifikant skillnad (p<0,243) vid beräkning med para t-test, mellan höger 

sida (medelvärde 10,8 kg) och vänster sida (medelvärde 10,6 kg). Detta då värdet 0 finns med 

inom konfidensintervallet samt att p-värdet var högre än p<0,05. Inom undersökningsgruppen 

var skillnaden mellan sidornas medelvärden uttryckt i procent 1,9 % och uttryckt i kg 0,2 kg. 

Av 22 deltagare i kontrollgruppen var 13 deltagare starkare på höger sida (ca 59 %), 7 var 

starkare på vänster sida (ca 32 %) och 2 var lika starka på båda sidor (ca 9%). 
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Tabell 4. Jämförelse av styrka i utåtrotation mellan båda höfterna inom den matchade 

kontrollgruppen (n=22) 
 

     HÖ sida                            VÄ sida               Genomsnittlig skillnad     95 % KI      P-värde 
(medelvärde i kg ±SD)      (medelvärde i kg ±SD)            (medelvärde i kg) 

       
   10.8 (±2.1)                           10.6 (±2)                               0.22             -.1628; .6083      0.243 

HÖ=Höger, VÄ=Vänster, SD=Standarddeviation, KG=Kilogram, KI=Konfidensintervall 

 

4.2.3 Resultat mellan de båda grupperna med oparat t-test 

Av den sista beräkningen som innefattade samtliga deltagare i studien (n=44) visade resultatet 

på att undersökningsgruppen hade ett högre medelvärde på friska sidan (12,2 kg) jämfört med 

kontrollgruppens båda friska sidor tillsammans (10,7 kg). Jämförelsen visar en skillnad i kg 

på 2,3 %. 

Det förekom ingen signifikant skillnad mellan grupperna med ett oparat t-test p<0,096. Detta 

då värdet 0 finns med i konfidensintervallet samt att p-värdet var högre än p<0,05. 

Undersökningsgruppen visade på medelvärdet 12,2 kg och den matchade kontrollgruppen på 

10,7 kg, skillnaden i procent var ca 12 %. 

Misstankar om att varianserna inte skulle vara lika avfärdades med Levene´s test, detta då 

ingen signifikant skillnad mellan grupperna kunde påvisas då p<0,096. 

Tabell 5. Jämförelse av styrka i utåtrotation mellan den icke opererade höften hos 

undersökningsgruppen med båda höfterna inom den matchade kontrollgruppen 

(n=44) 
 

              UG                            MKG               Genomsnittlig skillnad       95 % KI        P-värde   
(medelvärde i kg ±SD)   (medelvärde i kg ±SD)               (medelvärde i kg) 

       
     12.2 (±3.4)                      10.7 (±2)                          1.44                -.26925; 3.15562      0.096 

UG=Undersökningsgrupp, MKG=Matchad kontrollgrupp, SD=Standarddeviation, KG=Kilogram, 
KI=Konfidensintervall 
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4.2.4 HSAS mellan de båda grupperna 

HSAS mellan de båda grupperna jämfördes med medelvärde och ett oparat t-test. Resultatet av 

analysen visade inte på någon signifikant skillnad mellan grupperna. Medelvärdet inom 

undersökningsgruppen för HSAS 4,7 och inom den matchade kontrollgruppen var medelvärdet 

för HSAS 4,6. Skillnaden var ca 2 % mellan gruppernas medelvärden. 

Tabell 6. Jämförelse av HSAS mellan de båda grupperna (n=44) 
 

            UG                                 MKG                Genomsnittlig skillnad    95 % KI     P-värde     
(HSAS medelvärde ±SD)    (HSAS medelvärde ±SD)                  (HSAS) 

       
     4.7 (±1.7)                            4.6 (±1.6)                          0.91                    -.921; 1.103     0.372 

UG=Undersökningsgrupp, MKG=Matchad kontrollgrupp, HSAS= The Hip Sports Activity Scale 

SD=Standarddeviation, KI=Konfidensintervall 
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5 Diskussion 

Huvudresultatet i denna studie visar på att det förekommer en signifikant sidoskillnad i 

dynamisk utåtrotationsstyrka (p<0,004), mellan den opererade och den icke opererade höften 

hos individer som genomgått unilateral artroskopi för FAI och återgått till idrott och motion. 

Det vill säga att den artroskopiskt behandlade höften är svagare i utåtrotation än den friska 

höften. Denna studie är, vad författaren till denna studie känner till, den första studien som 

undersöker styrkan i höfterna hos patienter som återgått till idrott och motion efter 

artroskopisk behandling av FAI. 

En ytterligare analys i denna studie är om den icke artroskopiskt behandlade höften i 

undersökningsgruppen skiljde sig signifikant gentemot båda höfterna i den matchade 

kontrollgruppen. Ingen signifikant skillnad kunde påvisas i denna studie vid analys. 

Utöver huvudsyftet undersöks det i denna studie om det föreligger en signifikant 

styrkeskillnad inom en matchad kontrollgrupp utan besvär och FAI diagnos. Resultatet av 

analysen är att det inte föreligger en signifikant skillnad inom den friska matchade 

kontrollgruppen. 

5.1 Metoddiskussion 

Studien är en icke randomiserad tvärsnittsstudie med totalt 44 deltagare, uppdelade i två 

grupper (en undersökningsgrupp och en matchad kontrollgrupp) med 22 deltagare i respektive 

grupp. Motiveringen till denna typ av studie är att det är ett sätt att mäta en population vid ett 

tillfälle och kunna bearbeta samma data utifrån flera frågeställningar (Henricson, 2012). En 

ytterligare orsak till denna typ av studie är att det genomförs artroskopiska behandlingar i 

Göteborg på OrthoCenter IFK Kliniken, vilket möjliggör att på ett effektivt sätt rekrytera och 

undersöka dessa individer via registret på OrthoCenter IFK Kliniken. På så sätt kontaktades 

individerna efter deras artroskopiska behandling och tillfrågades då om de återgått till idrott. 

Detta i kontrast till att ta kontakt preoperativt och vänta till dess att rehabiliteringstiden är 

över och de eventuellt återgår till idrott. 

En matchad kontrollgrupp används för att kunna jämföra utåtrotationsstyrkan mellan den icke 

opererade höften hos undersökningsgruppen och icke opererade individer. Utöver detta även 

kunna jämföra inom grupperna och på så sätt kunna analysera och undersöka om skillnad 
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föreligger. Studien av Kierkegaard et al använder samma studiedesign, också som del av en 

masterutbildning (Kierkegaard et al., 2017). 

Mätmetoden, Augustsson Strength Test (Augustsson, 2016), används då det är ett relativt nytt 

test och ett förhållandevis enkelt och kostnadseffektivt sätt att testa styrka i jämförelse med en 

dynamometer etc. Då Augustsson Strength Test är reliabilitetstestat med test-retest anses 

testet vara lämpligt för denna studie. Testet kan tänkas vara till hjälp för att upptäcka 

sidoskillnader hos individen och på så sätt eventuellt användas som ett kliniskt test som en del 

av bedömningen inför återgång till idrott efter skada eller som en del av förebyggande 

screening hos annars skadefria idrottare. 

För att analysera insamlade data används parat t-test för beräkningarna inom respektive grupp, 

då det är inom samma population testet genomförs. Ett oparat t-test valdes för beräkningen 

mellan de båda grupperna med anledningen av att det är två olika populationer som jämförs. 

Levenes test används för att beräkna om spridningen är likartad mellan grupperna (Djurfeldt 

et al., 2010, Wahlgren, 2012). Parat och oparat t-test används då värdena anses vara 

normalfördelade enligt tidigare mätningar (Augustsson, 2016). 

Medianvärde på HSAS används istället för medelvärde för att kunna illustrera spridningen för 

läasren på ett tydligt sätt. 

5.1.1 Begränsningar i metoden 

Tänkbara begränsningar i metoden är möjligtvis det valda självskattingsformuläret, HSAS. Då 

idrottarna som deltar i denna studie befinner sig på olika nivåer i sitt utövande, samt är aktiva 

inom olika typer av idrotter, anses någon form av skattning vara nödvändig. Det verktyg som 

valts ut är The Hip Sports Activity Scale (HSAS) (Naal et al., 2013). Detta verktyg valdes då 

deltagarna i undersökningsgruppen använt samma verktyg i samband med den artroskopiska 

behandlingen samt att verktyget är väldigt enkelt att använda och är testad för reliabilitet och 

validitet (Naal et al., 2013). De begränsningar som föreligger med HSAS och som samtidigt 

kan tänkas vara uppenbart, är att samtliga idrotter inte finns representerade. I studien 

förekommer deltagare som är aktiva inom crossfit, military fitness, klättring och futsal. Då 

dessa idrotter inte finns representerade hamnade de på nivå 4, inomhussporter. Motiveringen 

till detta var att de utförs huvudsakligen inomhus och att nivå 4 hamnar i mitten av HSAS. 
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Andra tänkbara begräsningar kan vara om det är den dominanta höften eller icke dominanta 

höften som genomgått artroskopisk behandling. Vid analysen påvisades ingen signifikant 

skillnad mellan undersökningsgruppens icke opererade höft och båda höfterna i den matchade 

kontrollgruppen. Tänkbart är dock att om den icke dominanta höften genomgått artroskopisk 

behandling, att skillnaden då skulle kunna vara mer markant mellan höfterna vid test än om 

den dominanta höften genomgått behandlingen. Anledningen till att studien inte tar hänsyn till 

dominant eller icke dominant höft är att i denna studie tillfrågades ej deltagarna om vilken den 

dominanta höften var, därav kunde ej en sådan analys utföras. 

Tidsperspektivet är även att beakta som en begräsning, ju längre efter artroskopisk behandling 

ju mer tid har individen fått för att träna. Då denna studie endast inkluderar 22 deltagare anses 

dock antalet för få att använda som underlag till en sådan analys. 

En ytterligare begränsning var även att det var samma testledare för samtliga tester och att 

denne även var författaren till denna studie. 

5.1.2 Styrkor i metoden 

Det förekommer, vad författaren till denna studie vet, inga tidigare studier där idrottare som 

återgått till full aktivitet testats för dynamisk styrka efter artroskopisk behandling av FAI. Det 

anses därför vara en styrka att testerna i denna studie utförts på just individer som återgått till 

idrott. Individer som utövar en idrott fullt ut bör inte visa på en signifikant styrkeskillnad 

mellan höfterna, detta gör då att styrkeskillnaderna som påvisas i denna studie är betydelse, då 

dessa individer anses vara färdiga för full aktivitet efter artroskopisk behandling av FAI. Då 

FAI är vanligt förekommande hos idrottare (Sansone et al., 2015) så kan studien anses viktig 

då den tillför kunskap som kan tänkas vara användbart inom rehabiliteringen av höftstyrkan 

efter artroskopisk behandling av FAI. 

En ytterligare styrka anses vara att testet är reliabilitetstestat (test-retest) och samtidigt är 

relativt nytt (Augustsson, 2016) och inte använts i kliniska tester tidigare, vilket gör denna 

studie intressant och förhoppningsvis öppnar upp för användandet av detta och andra enkla 

kliniska tester som exempelvis HipSIT (Almeida et al., 2017). 
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5.2 Resultatdiskussion 

Resultatet anses vara av intresse, då analysen visar på att de individer som genomgått en 

artroskopisk behandling av FAI har en nedsatt styrka i utåtrotation, vilket inte förkommer hos 

en population utan diagnosen FAI enligt denna studie. Det är tänkbart att denna nedsättning 

förekommer redan innan den artroskopiska behandlingen utifrån tidigare studier som visat på 

nedsättningar i funktion hos patienter med FAI (Kierkegaard et al., 2017, King et al., 2018, 

Lewis et al., 2018, Mayne et al., 2017). Resultatet i denna studie kan vidare tänkas vara utav 

vikt då andra tidigare studier visat på en koppling mellan nedsatt styrka i höften och andra 

skador i kroppen (Grau et al., 2008, Almeida et al., 2017). Resultatet tillsammans med 

tidigare studier kan således vara ett tänkbart incitament i kliniken till att testa höftstyrkan efter 

operation och framförallt innan återgång till idrott eller mer belastande aktiviteter för att 

säkerställa att inga nedsättningar förekommer. Vad som är en acceptabel skillnad i höftstyrka 

mellan sidorna för att kunna vara tillbaka i full aktivitet efter artroskopi av FAI finns ej 

angivet i litteraturen vid sökning. 

Denna studie kan tänkbart bidra med ett kliniskt värde då inga tidigare studier jämfört styrkan 

efter artroskopisk behandling mellan den behandlade och icke behandlade sidan, samt jämfört 

styrkan med en frisk kontrollgrupp utan diagnosen FAI. Vid litteratursökningarna påträffades 

ej studier på höftstyrkan efter artroskopisk behandling på individer med FAI där resultatet 

jämfört med friska individer. Grant et al jämför två grupper med FAI mot varandra, en grupp 

med ett post-operativt rehabiliteringsprogram och en grupp utan. Det förekommer även 

studier gällande styrkan hos individer med diagnosen FAI som inte genomgått operation 

(Mayne et al., 2017), samt där patienter delats in i en operationsgrupp och en icke 

operationsgrupp (Mansell et al., 2018). 

Studien ger även incitament för att testa styrkan som regel innan artroskopisk behandling av 

FAI. Detta möjliggör att undersöka om styrkan föreligger nedsatt även innan artroskopisk 

behandling och detta skulle i sin tur kunna vara ett tänkbart underlag för framtida 

rehabiliteringsregimer, framförallt då befintliga regimer saknas evidens (Heerey et al., 2018, 

Cheatham et al., 2015, Bennell et al., 2017, Domb et al., 2016). Upptäcker fysioterapeuten en 

nedsatt styrka innan operation kan det tänkas vara lämpligt med ett pre-operativt program, då 

det visat sig ge bättre resultat i knäextension efter artroskopisk behandling av FAI enligt 

Grant et al (Grant et al., 2017). Med hjälp av testet kan då ansvarig fysioterapeut anpassa valet 
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av övningar i rehabiliteringsprogrammet efter individen och tänkbart då även få en effekt i 

exempelvis utåtrotationsstyrka i höften. I studien av Grant et al var övningarna generella och 

icke individanpassade. Enligt studien av Grant et al förekommer inga andra prospektiva 

studier gällande FAI patienter. Höftstyrkan hos individer med FAI har i tidigare studier 

påvisats vara nedsatt även om underlaget för detta är begränsat (Kierkegaard et al., 2017, 

Mayne et al., 2017). Vikten av framtida prospektiva studier kan anses stor då informationen 

även där är värdefull för fysioterapeuter vid utformning av för rehabiliteringsprogram post- 

och preoperativt vid FAI. 

Föreligger ingen nedsatt styrka pre-operativt kan det vara användbart att utgå från det 

uppmätta värdet som en referens eller ett mål att kunna uppnå återigen efter artroskopisk 

behandling. Således är testet och resultatet värdefullt som ett redskap vid återgång till tidigare 

aktivitet och anpassning av belastning under rehabiliteringsperioden. Det är av vikt att återfå 

full styrka i höften detta då adekvat höftstyrka är viktigt i ett prestations och preventivt syfte 

(Rowe et al., 2007, Fredericson and Moore, 2005, Grau et al., 2008, Ferber et al., 2011, Souza 

and Powers, 2009, Macadam et al., 2015, Selkowitz et al., 2013, Kierkegaard et al., 2017, 

Contreras et al., 2015, Almeida et al., 2017). 

Testet kan även tänkas vara ett värdefullt verktyg i en större bedömning vid screening och i 

förebyggande syfte, då man kan använda testet på individer utan besvär i höfterna. Skulle en 

nedsatt styrka föreligga kan detta mätvärde användas i exempelvis ett preventivt 

träningsprogram hos idrottare detta då en nedsatt höftstyrka kan bidra till andra skador (Rowe 

et al., 2007, Fredericson and Moore, 2005, Grau et al., 2008, Ferber et al., 2011, Souza and 

Powers, 2009, Macadam et al., 2015, Selkowitz et al., 2013). 

5.3 Framtida studier 

Framtida studier med ett liknande upplägg som denna, dock i andra rörelseriktningar än bara 

utåtrotation och på fler extremiteter än höften är av intresse. Detta då det ör tänkbart att en 

nedsatt styrka förekommer i fler riktningar än bara utåtrotation och det kan påverka utfallet 

efter rehabilitering samt risken för framtida skador utifrån tidigare studier av exempelvis 

Almeida et al. Studier med stora populationer och över långa tidsintervaller är även nödvändigt 

som en kunskapsgrund till strategier för återgång till idrott, då det är otillräcklig evidens för 

befintliga strategier gällande rehabilitering av FAI (O'Connor et al., 2018). 
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Det hade varit av intresse att i framtida studier jämföra olika isokinetiska styrketester, 

exempelvis resultatet i en Biodex med resultatet av Augustsson Strength Test i olika 

rörelseriktningar. Både för att undersöka instrumentets reliabilitet i andra riktningar och för 

jämförelseanalys på andra kroppsdelar. Samma gummiband visar inte alltid exakt samma värde 

i millimeter och därmed ej heller i kilogram vid mätning. Detta kräver att gummibandet 

kalibreras vid samtliga tester och att gummibandet byts ut med jämna mellanrum. Augustsson 

Strength Test är dock reliabilitetstestat för att mäta styrkan och sidoskillnader i millimeter som 

sedan konverteras till kilogram. Detta gör att det är ett lämpligt test i denna studie, då mätning 

av sidoskillnaden var syftet med denna studie. Detta tillvägagångssätt har tillämpats av Borms 

et al för att reliabilitetstesta ett styrketest för axelstyrka i utåt- och inåtrotation (Borms et al., 

2016). 

Andra intressanta tankar gällande framtida studier är studier på större populationer. Med mer 

data finns möjligheten till att göra fler statistiska analyser. Exempelvis att jämföra styrkan inom 

och mellan kön, ålder samt om det föreligger ett samband mellan höftstyrka och tidsintervallet 

efter artroskopisk behandling. Med tillräckligt stor mängd data kan det tänkas finnas underlag 

till utformning av medelvärden utifrån ålder och kön som sedan kan tillämpas i 

rehabiliteringssyfte. 

Vidare anses det av vikt att jämföra de individer som endast är artroskopiskt behandlade för 

FAI med de individerna artroskopiskt behandlade för både FAI och andra skador (broskskador 

och/eller skador på labrum). Det är av intresse och kliniskt värde att undersöka om dessa 

individer skiljer sig åt som underlag för framtida rehabiliteringsprogram och regimer. En 

intressant frågeställning är om mer tid krävs för att återfå styrkan, samt om det föreligger en 

större styrkenedsättning hos de individer som genomgått behandling för flera åkommor. Det 

hade även varit av intresse att jämföra bilateralt behandlade individer med en frisk population. 

En intressant frågeställning är om det redan innan FAI utveckling hos individerna föreligger en 

otillräcklig styrka i höfterna som i sin tur ger upphov till mer belastning i höftleden och därav 

utveckling av FAI? Ett tänkbart tillvägagångssätt för att undersöka detta är att testa en större 

population vid upprepade tillfällen i ung ålder. Därefter följa deras utveckling med styrketester, 

radiologiska undersökningar och genom formulär för att få fram aktivitetsnivåer och eventuella 

symtom. 
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6 Konklusion 

Denna studie är, vad författaren känner till, den första studie som undersöker dynamisk styrka 

i höfterna hos patienter som återgått till idrott efter artroskopisk behandling av FAI. Studien 

påvisar att en signifikant styrkeskillnad mellan höfterna förekommer hos individer som 

genomgått artroskopisk behandling för FAI unilateralt. Det är därför av stort intresse att 

framtida studier undersöker vidare gällande FAI och höftstyrka (pre- och post-operativt) för 

att kunna behandla dessa patienter på bästa möjliga sätt och kunna individanpassa 

rehabiliteringsprogram. En idrottare som genomgått höftartroskopi och åter är aktiv inom sin 

sport och belastar sig själv fullt ut förväntas inneha en fullgod styrka i höfterna. Det anses 

utifrån studiens resultat vara ett problem som bör belysas, att det förekommer idrottare som 

återgår till full aktivitet med en styrkenedsättning i höften som eventuellt kan leda till andra 

skador och besvär. Dock finns inga kända evidensbaserade riktlinjer utifrån forskning 

gällande rehabiliteringsprotokoll, samt om vad som skall anses som en acceptabel 

styrkeskillnad efter höftartroskopi. Det är därför av vikt att fler studier som undersöker 

styrkan i samband med artroskopi av höfter genomförs i framtiden. 
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Bilaga 1 

 

Forskningspersonsinformation gällande studien: 

Mätning av utåtrotationsstyrka hos idrottare som 

artroskopiskt behandlats för FAI unilateralt och återgått 

till idrott med ett nytt kliniskt test 
 

Bakgrund 
 

Femuroacetabulär impingement (FAI) innebär ett anatomiskt förändrat utseende i höftleden, 

som i sin tur leder till en förträngning i höftleden. Detta kan medföra smärta, nedsatt rörlighet 

och nedsatt funktion hos individen. FAI delas vidare in i två klassifikationer, CAM och 

Pincer, samt en kombination av båda varianterna. Förträningen orsakar sämre förhållanden i 

höftleden, samt att det föreligger en ökad risk för skador på bland annat ledbrosk. FAI är 

vanligt förekommande hos idrottare. Artroskopisk behandling (operation) av FAI blir allt 

vanligare. Drygt 80 % av idrottarna återvänder till samma nivå som innan skadan. Adekvat 

styrka i höftmuskulaturen har betydande roll för idrottaren ur ett prestations- och 

skadeförebyggande perspektiv. Nedsatt aktivering av höftens muskulatur och nedsatt styrka 

bidrar till en dysfunktion i höftens biomekanik, som i sin tur är kopplat till andra besvär i 

exempelvis knän. Det därför av vikt att ha en god styrka i höftens muskulatur vid idrott och 

träna dessa muskler. Detta blir av ännu större vikt efter skada och/eller artroskopi i höften. 

Det förekommer flera varianter av tester för att mäta styrkan i muskulaturen som kan vara till 

hjälp vid återgång till idrott efter operation. Exempelvis elektromyografi (EMG), 

dynamometer och manuella tester. Ett nytt kliniskt test hart pilottestats under 2015 och har 

visat sig vara lätt att använda och tidseffektivt. Testet mäter den dynamiska 

utåtrotationsstyrkan i höften med hjälp av ett instrument. 

 

Syfte 
 

Syftet med denna studie är att med hjälp av ett nytt kliniskt test mäta utåtrotationsstyrkan hos 

idrottare som artroskopiskt behandlats för FAI unilateralt och återgått till idrott. 

 

Förfrågan om deltagande 
 

Du tillfrågas nu om du önskar delta i denna studie. Vi tillfrågar eftersom dig eftersom du 

genomgått operation för FAI i ena höften och nu återgått till Idrott. Vi har fått informationen 

om dig via din sjukgymnast och/eller operationsläkare. 

 

Hur går studien till? 
 

Testet utförs på båda höfterna på varje deltagare. Resultatet på respektive sida jämförs sedan 

med varandra. Testet utförs på samma sätt som musslan-övningen (se bild på sidan 2). Detta 

genom att du ligger på sidan med höften och knäna böjda i en viss vinkel. Du lyfter det övre 

benet och håller samtidigt ihop fötterna, på så vis åstadkommer du en utåtrotation i höften. 

För att mäta styrkan i denna rörelse så används ett instrument (se bild på sidan 2). 
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Instrumentet består av 3 komponenter. En oelastisk del, en elastisk del och ett måttband. Den 

elastiska delen består av ett gummiband. När gummibandet töjs ut under testet så noteras 

antalet millimeter av utsträckningen och detta konverteras sedan till kilogram med hjälp av 

tabell. På detta sätt får vi ut den höften dynamiska styrka i utåtrotation mätt i kilogram. 

Det är inga preparat inblandande, ej heller elektriska apparater eller andra hjälpmedel. Testet 

tar ca 1-2 minuter och genomgången och information innan testet beräknas ta mellan 10-15 

min. 

 

Testerna sker huvudsakligen på OrthocenterRehab i Göteborg. 

http://rehabgoteborg.orthocenter.se/ om så önskas kan även ansvarig testledare utföra testat på 

annan plats vid behov/önskemål från försökspersonens sida. 

 

 

            Instrumentet som används vid testet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Utgångspositionen för testet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka är riskerna? 
 

Risken är väldigt liten för att komplikationer skulle uppstå i samband med att testet utförs. 

Testet utförs liggandes på sidan och under uppsikt av leg. fysioterapeut. 
 

Finns det några fördelar? 

 

Du får vetskap om styrkan i din höft och kan på så sätt få underlag för om ytterligare träning 

krävs. 

http://rehabgoteborg.orthocenter.se/
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Hantering av data och sekretess 
 

Dina personuppgifter och resultaten av testerna kommer att förvaras så att inga obehöriga kan 

ta del av informationen. Dina uppgifter kommer att hanteras i enlighet med 

Personuppgiftslagen (SFS1998:204). Informationen kommer att lagras i 10 år i ett låst och 

brandsäkert skåp och därefter förstöras. I studien kommer det inte vara möjligt att identifiera 

dig. 

 

Hur får jag information om studiens resultat? 
 

Om du önskar ta del av resultatet kan du kontakta ansvariga för studien, information finns 

nedan. 
Försäkring/ersättning vid olycksfall 

 

Vid eventuell olyckshändelse under utförandet av tester och träning gäller din 

patientförsäkring. 

Frivillighet 
 

Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan krav på förklaring och utan 

att det påverkar din sedvanliga rehab eller fortsatta idrottande. 

 

Ansvariga 
 

Forskningshuvudman för studien är Jesper Augustsson, docent & leg sjukgymnast vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar. 

 

För ytterligare information vänligen kontakta någon av undertecknade ansvariga forskare: 

 

Jesper Augustsson 

Docent, leg sjukgymnast 

Linnéuniversitetet 

Institutionen för idrottsvetenskap 

391 82 Kalmar 

Telefon: 0705-58 97 52 

E-post: jesper.augustsson@lnu.se   

 

Sam Hallberg 

Leg sjukgymnast 

Idrottsrehab Ullevi 

Åvägen 17e 

412 51 Göteborg 

Telefon: 031-750 40 10 

E-post: sam.hallberg@idrottsrehab.com 

 

 

mailto:jesper.augustsson@lnu.se
mailto:sam.hallberg@idrottsrehab.com
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Jag har informerats och haft möjlighet att ställa frågor om studien: 

”Mätning av utåtrotationsstyrka hos idrottare som 

artroskopiskt behandlats för FAI unilateralt och återgått 

till idrott med ett nytt kliniskt test” 
 

 

Jag har förstått ovanstående information gällande studien och är medveten om att mitt 

deltagande i studien är fullt frivilligt. Jag är medveten om att jag när som helst kan välja att 

avbryta mitt deltagande, detta utan att ange särskilda skäl och utan att det påverkar fortsatta 

omhändertagande och vård. 

 

Namn och personnummer        

 

Underskrift         

 

Datum ____________      

             

Adress      

 

Telefon                                                                                                            

 

Jag bekräftar att forskningspersonen fått full information om studien samt fått ett exemplar av 

den skriftliga forskningspersonsinformationen 

 

Studieansvarigs namnteckning         

  

Studieansvarigs namn i klartext      

 

Datum ____________ 
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Bilaga 2 

 

Tabell 6. Kraftutveckling (kg) i relation till utsträckning (mm), grönt band (medium) 

 

Tabell 7. Kraftutveckling (kg) i relation till utsträckning (mm), blått band (tungt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mm kg mm kg mm kg mm kg mm kg mm kg 

240 6 262 8,2 284  306  328  350 14,9 

241  263  285 9,9 307  329  351  
242  264 8,4 286 10 308  330 13,4 352  
243  265 8,5 287  309 11,5 331 13,5 353  
244  266  288 10,1 310 11,6 332  354  
245 6,5 267  289  311 11,7 333  355 15,5 

246  268  290 10 312  334  356  
247  269 8,8 291  313  335 13,8 357  
248  270 8,9 292 10,3 314  336  358  
249  271  293  315 12,1 337  359  
250 7 272  294  316  338  360  
251 7,1 273  295 10,4 317  339  361  
252  274 9,1 296  318  340 14,2 362  
253  275  297  319  341  363 16,2 

254  276  298 10,8 320 12,5 342 14,4 364 16,3 

255 7,4 277  299  321  343 14,5 365 16,4 

256 7,5 278  300 11,1 322  344  366  
257 7,6 279 9,3 301 11,15 323  345 14,7 367  
258 7,7 280 9,4 302  324 12,9 346  368  
259  281 9,5 303  325 13 347  369 16,7 

260 8,0 282  304  326  348  370 16,8 

261  283  305 11,3 327  349    

mm kg mm kg 

311 13,7 322   

312  323   

313  324   

314  325   

315  326   

316  327   

317  328   

318  329   

319  330   

320  331 15,8 

321       
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Bild 1. Instrumentet som används vid testet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2. Utgångsposition för testet 

 

 

 

  

 

 

 

 

Bild 3. Utgångsposition för testet 
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Bilaga 3 

 

Hip Sports Activity Scale (HSAS) – English Version. For 

individuals participating in: 

 

Mätning av utåtrotationsstyrka hos idrottare som 

artroskopiskt behandlats för FAI unilateralt och återgått 

till idrott med ett nytt kliniskt test 
 

 

Name: 

 

Date: 

 

Signature: 
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Hip Sports Activity Scale (HSAS) – English Version 
 
Please mark in the following list your current highest level of sports or recreational activity. 

 
8. Competitive Sports (elite level) 

Soccer, Ice hockey, Field hockey, American football/Rugby, Martial arts, Tennis, Track-and-field, 

Indoor sports*, Beach-Volleyball, Lacrosse, Baseball/Softball 

 

7. Competitive Sports (elite level) 

Downhill skiing, Snowbarding 

 

Competitive Sports (minor leagues/collegiate) 

Soccer, Ice hockey, Field hockey, American football/Rugby, Martial arts, Tennis, Track-and-field, 

Indoor sports*, Beach-Volleyball, Lacrosse, Baseball/Softball 

 

6. Competitive Sports (elite level) 

Golf, Bicycle racing, Mountain biking, Swimming, Rowing, Cross-country skiing/Biathlon, Horseback 

riding, Cricket 

 

Competitive Sports (minor leagues/collegiate) 

Downhill skiing, Snowbarding 

 

5. Competitive Sports (minor leagues/collegiate) 

Golf, Bicycle racing, Mountain biking, Swimming, Rowing, Cross-country skiing/Biathlon, Horseback 

riding, Cricket 

 

Recreational Sports 

Soccer, Ice hockey, Field hockey, American football/Rugby, Martial arts, Track-and-field, Beach-

Volleyball, Lacrosse, 

 

4. Recreational Sports 

Tennis, Downhill skiing, Snowboarding, Indoor sports*, Baseball/Softball 

 

3. Recreational Sports 

Aerobics, Jogging, Lower extremity weight-training, Horseback riding, Crocket 

 

2. Recreational Sports 

Golf, Bicycle racing, Mountain biking, Swimming, Rowing, Cross-country skiing/Biathlon, Dancing, 

Inline skating 

 

1. Recreational Sports 

Swimming, Cykling, Hiking, Nordic walking (quick walking with ski-poles) 

 

0. No recreational or Competitive Sports 

 

*Indoor sports: Basketball, squash, Racketball, Handball, Badminton, Volleyball 

 

Please indicate your preferred sport: 
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Bilaga 4 

 
Tabell 8. Undersökningsgrupp, deskriptiv data 
 
Nr Kön Ålder Vikt 

(kg) 

Längd 

(cm) 
BMI OP 

sida 

 

Sida 
som 

testat
s först 

OP 

år 

HSAS 
vid 
test 

Idrott Testdatum OP- 
sida 
(cm) 

Icke  

OP- 
sida 
(cm) 

OP- 
sida 
(kg) 

Icke 

OP- 
sida 

(kg) 

Band Sidoskillnad 

(%) 

1 Q 23 61 176 19,69 Hö Vä 2014 3 
Gym, olika 

pass 
2016-06-08 28 28 9,4 9,4 Grönt 0 

2 M 30 88 185 25,71 Vä Hö 2013 7 Fotboll 2016-06-08 32 33 12,5 13,4 Grönt 6,7 

3 Q 18 54 167 19,36 Hö Vä 2015 7 Fotboll 2016-06-08 27 26,5 8,9 8,5 Grönt 4,5 

4 M 35 72,5 186 20,96 Vä Hö 2014 3 Löpning 2016-06-22 32 32 12,5 12,5 Grönt 0 

5 M 19 84 183,5 24.95 Hö Hö 2015 7 Fotboll 2016-06-22 28,5 28,8 9,9 10,1 Grönt 2 

6 M 48 80 173 26,73 Vä Hö 2011 7 
Beachvolley, 

tennis 
2016-06-23 37 36,4 16,8 16,3 Grönt 3 

7 Q 24 69 172 23,32 Hö Hö 2014 3 
Banracing, 

gym 
2016-06-29 24 24,5 6 6,5 Grönt 7,7 

8 Q 34 64 172 21,63 Vä Vä 2012 3 Gym 2016-08-17 28,5 30 9,9 11,1 Grönt 10,8 

9 M 34 71 182 21,43 Hö Vä 2012 7 Fotboll 2016-08-17 32,5 32,5 13 13 Grönt 0 

10 Q 34 65,5 174 21,63 Vä Hö 2013 5 
Cykling, 

längdskidor 
2016-08-17 26,5 28,6 8,5 10 Grönt 15 

11 M 27 93 183 27,77 Vä Hö 2016 5 Kampsport 2016-09-12 34,2 35,5 14,4 15,5 Grönt 7,1 
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12 M 37 72 175 23,51 Vä Vä 2012 3 Löpning 2016-09-13 36,3 36,9 16,2 16,7 Grönt 3 

13 M 34 80 182 24,15 Vä Vä 2014 4 Crossfit 2016-09-21 31,1 33,1 13,7 15,8 Blått 13,3 

14 M 34 78 189 21,84 Hö Hö 2011 7 
Fotboll, 

Swimrun 
2016-09-28 36,4 36,5 16,3 16,4 Grönt 0,6 

15 Q 51 65 168 23,03 Hö Vä 2014 4 
Skidor, gym, 

löpning 
2016-10-13 26,9 29,2 8,8 10,3 Grönt 14,6 

16 Q 44 79 167 28,33 Hö Hö 2014 4 
Skidor, 

löpning, cykel 
2016-10-19 28 30,9 9,4 11,5 Grönt 18,3 

17 Q 41 75 168 26,75 Hö Hö 2015 3 Pilates, gym 2016-10-19 25,6 25,7 7,5 7,6 Grönt 1,3 

18 Q 18 60 174 19,82 Vä Vä 2014 3 Gym, löpning 2016-10-20 25,1 25,1 7,1 7,1 Grönt 0 

19 M 39 87 175 28,41 Hö Hö 2014 4 
Tennis, 

innebandy 
2016-10-27 31 34,5 11,6 14,7 Grönt 21 

20 M 38 81 174 26,75 Hö Vä 2015 3 Gym 2016-11-16 34,3 34 14,5 14,2 Grönt 2 

21 M 48 89 187 25,45 Hö Vä 2013 4 
Skidor, gym, 

löpning 
2016-11-29 37,9 37,5 17,9 17,5 Grönt 2,2 

22 Q 18 63 169 25,56 Hö Vä 2015 7 Fotboll 2017-09-22 26,4 27,9 8,4 9,3 Grönt 10 
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Tabell 9. Matchad kontrollgrupp, deskriptiv data 

 

Nr Kön Ålder Vikt 
(kg) 

Längd 
(cm) 

BMI HSAS 
vid 

test 

Idrott Testdatum Hö 
sida 

(cm) 

Vä 
sida 

(cm) 

Hö 
sida 

(kg) 

Vä 
sida 

(kg) 

Band Sidoskillnad 
(%) 

1 Q 18 61 170 21,11 7 Handboll 2018-02-28 26 25,8 8 7,7 Grönt 3,7 

2 M 31 85 181 25,95 5 Thaiboxning 2018-03-24 29 30 10 11,1 Grönt 9,9 

3 Q 18 48 157 19,47 6 Ridning 2018-02-19 25 26,2 7 8,2 Grönt 14,6 

4 M 30 71,5 177 22,66 3 Gym, löpning 2018-02-03 31 31 11,6 11,6 Grönt 0 

5 M 18 70 170 24,22 7 Fotboll 2018-02-21 30,5 31,1 11,3 11,7 Grönt 3,4 

6 M 49 80 168 28,34 4 
Inomhussporter, 

gym 
2018-03-27 33 31,5 13,4 12,1 Grönt 9,7 

7 Q 26 78 182 23,55 8 Handboll 2018-02-13 34 33,5 14,2 13,8 Grönt 2,8 

8 Q 30 65 174 21,47 3 Gym, löpning 2018-02-14 30 27,9 11,1 9,3 Grönt 16,2 

9 M 31 69 189 19,32 5 Klättring, gym 2018-02-01 31,5 30 12,1 11,1 Grönt 8,3 

10 Q 30 54,5 155 22,68 3 Gym, löpning 2018-02-01 32 29,5 12,5 10,4 Grönt 16,8 

11 M 31 82 178 25,88 5 Mountain bike 2018-02-01 34 35 14,2 14,9 Grönt 4,7 

12 M 41 70 172 23,66 5 Kampsport, bjj 2018-02-03 28,5 29,2 9,9 10,3 Grönt 3,9 

13 M 30 79 180 24,38 3 Gym 2018-02-01 28,1 28,1 9,5 9,5 Grönt 0 

14 M 34 77 184 22,74 4 Crossfit 2018-02-13 30,5 30 11,3 11,1 Grönt 1,8 

15 Q 54 58 162 22,1 4 Military fitness 2018-02-08 27,4 27 9,1 8,9 Grönt 2,2 

16 Q 44 67 162 25,53 3 Pass, gym 2018-02-27 30,5 29,8 11,3 10,8 Grönt 4,4 

17 Q 44 69 154 29,09 3 Gym 2018-03-27 26,2 26 8,2 8 Grönt 2,4 

18 Q 19 54 158 21,63 3 Gym 2018-02-15 25,5 26 7,4 8 Grönt 7,5 
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19 M 36 98 181 29,91 5 Kampsport, bjj 2018-02-03 31,5 32,4 12,1 12,9 Grönt 6,2 

20 M 34 167 72 25,82 5 Kampsport, bjj 2018-02-03 31 30,1 11,6 11,1 Grönt 4,3 

21 M 51 83 180 25,62 3 Löpning, gym 2018-02-01 33 32 13,4 12,5 Grönt 6,7 

22 Q 20 60 160 23,44 7 Innebandy 2018-02-26 27 26,2 8,9 8,2 Grönt 7,9 



 

0 

 

 


