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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Hjärnskakning är en vanlig skada inom ishockey. Efter skada ses även påverkan på 

cervikala strukturer och nackutredning föreslås som en del i undersökningen efter hjärnskakning.  

Neck Flexor Endurance Test är ett test som använts för att mäta nackflexorernas uthållighet. Syftet 

med den här studien var att fastställa normalvärde för junior-senior ishockeyspelares uthållighet i 

stabiliserande cervikal muskulatur.  

Design: Deskriptiv pilotstudie 

Metod: Totalt 40 friska ishockeyspelare (33 herrjuniorer och 7 damspelare) testades i ryggliggande. 

Testpersonen höll huvudet statiskt i given position och testledaren observerade att testen utfördes 

rätt och klockade tiden med tidtagarur. Inga andra hjälpmedel användes. Varje deltagare hade två 

försök och tiden mellan försök ett och två var två minuter 

Resultat: Medelvärde för hela gruppens båda försök var 55,5 sekunder. Medelvärde för försök ett 

var för hela gruppen 62,3 sekunder + 22,8, försök två 48,5 sekunder + 18,1. Skillnaden mellan 

försök ett och försök två var statistiskt säkerställd (p<0,05).  

Konklusion: 40 friska ishockeyspelare har i den här studien uthållighet i nackens flexorer på i 

medelvärde 62,3 sekunder i ett försök. Spridningen var för stor för att man ska kunna ge råd om 

generell baseline. Skillnaden mellan gruppens försök ett och försök två tyder på att längre tid än 

två minuter behövs för full återhämtning av testade muskler.   

 

 

Nyckelord: Hjärnskakning, Ishockey, Nacksmärta, Neck Flexor Endurace Test, 

Uthållighet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

ABSTRACT 

 

Background: Concussion is a common injury in ice hockey. Cervical structures are also seen to 

be influenced after the trauma and therefore further assessment of the cervical spine is proposed.  

Neck Flexor Endurance Test is a test used to investigate the endurance of neck flexor muscles. 

The purpose of this study was to determine a normal value for the neck flexor muscles in healthy 

ice hockey players.   

Design: Descriptive pilot study 

Method: A total of 40 healthy ice hockey players (33 men and 7 women) were tested in supine. 

The subject held the head in a given position as long as possible while the therapist observed that 

the position was not lost and timed the trial. No other aid part from the stopwatch was used. Each 

subject had two trials in the test. Time between the tries was two minutes. 

Result: The average time for the two trials was 55.5 seconds. The average time for trial one was 

62.3 seconds +22,8 and for trial two 48.5 seconds + 18,1. The difference between trial one and 

two was significant (p<0.05) 

Conclution: 40 healthy ice hockey players have in this study an average endurance in deep neck 

flexors of 62,3 seconds in trial one. The distribution measurements were too big to be able to give 

advice about a general baseline. The difference between trial one and trial two implies that more 

than two minutes is needed for full recovery of the neck flexor muscles.  

 

 

Keywords: Concussion, Endurance, Ice-hockey, Neck Flexor Endurance Test, 

Neck pain 
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BAKGRUND 

 

Fysisk aktivitet är en av grundpelarna i preventiv egenvård gällande ett antal sjukdomstillstånd 

och är viktigt för att förebygga övervikt, kardiovaskulära sjukdomar, typ 2 diabetes, cancer, 

demens och depressioner med mera. Fysisk aktivitet är essentiell för ökat välmående (Hellénius & 

Sundberg 2011). Fysisk aktivitet och idrottande ger dock även ökad risk för skador av både 

traumatisk och belastningsrelaterad karaktär. Vissa skador är så allvarliga att de leder till 

långvariga eller till och med livslånga funktionsnedsättningar, Permanent Medical Impairment 

(PMI) (Åman et al. 2018).      

 

1:1 Ishockey 

Ishockey är en populär idrott i Sverige. Det finns drygt 90 000 spelare och domare fördelade i 

399 ishockeyföreningar i landet. De flesta licensierade spelare (42 081st hösten 2018) är juniorer.  

Damhockeyn har på senare år ökat i antal och nu finns även (hösten 2018) 5505 licensierade 

damspelare (Svenska ishockeyförbundet, swehockey.se). 

Ishockey började spelas av män i början av 1800 talet och av kvinnor i slutet av samma 

århundrade. Matcher spelas i tre perioder om vardera 20 minuter. Klockan stoppas varje gång 

domaren blåser, så med periodpauser tar en match vanligtvis ca 2,5 timmar. Ishockey är en fysiskt 

krävande höghastighetsidrott och spelarna använder benskydd, vadderade byxor, suspensoar, 

armbågsskydd, axelskydd, halsskydd, handskar och hjälm med visir eller galler. Målvakten har ett 

kombinat med arm-skulder-bålskydd i ett (Agel J & Harvey E.J 2010). Tacklingar är tillåtna inom 

herrishockeyn från 12 - 15 års ålder, beroende på vilket land man spelar i. Inom damishockeyn är 

reglerna striktare och enbart tacklingar axel mot axel när man åker i samma färdriktning är 

tillåtna. Damspelarna ska använda sig av heltäckande ansiktsskydd (galler eller visir/galler) medan 

herrspelarna vid 18 års ålder själva kan bestämma om de enbart vill ha visir vilket täcker övre 

halvan av ansiktet (Svenska ishockeyförbundet, swehockey.se). 

   

1:2 Skador inom ishockey 

Den allra vanligaste skadan inom ishockeyn var enligt en studie gjord på pojk- dam- och 

herrspelare i high school och på college i USA, hjärnskakningar. Undantagna detta var 

målvakterna, som oftare drabbades av skador i höft/ljumsk/lår regionen. Andra vanliga skador 

hos spelarna var just höft/ljumsk/lårskador, knädistorsioner och skuldertrauman som föranledde 

distorsioner, dislokationer eller frakturer i axel eller nyckelben (Lynall et al. 2018)  En sjuårs  

uppföljning av amerikanska collegespelare visade att den vanligaste skadan för både kvinnliga och  
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manliga ishockeyspelare var hjärnskakningar följt av skulder- och knäligamentskador hos män 

och höft/ljumsk och fotligamentskador hos kvinnor (Agel et al. 2010).   

Antalet hjärnskakningar inom ishockey har ökat, vilket visats i en cohortstudie gjord över 29 

säsonger (1984 - 2013) i ett SHL (Svenska Hockey Ligan), tidigare Elitserie- lag i Sverige. Första 

undersökta säsongen drabbades 0 spelare på 1000 matcher och i sista 118 spelare på lika många 

matcher. Trenden var också att rehabiliteringen efter skada tog längre tid de senast undersökta 

säsongerna (Pauelsen et al. 2017). 

 

1:2:1 Hjärnskakning  

Hjärnskakning eller commotio cerebri är en klinisk diagnos. Skadan kan uppstå via ett trauma 

direkt mot huvudet eller vid andra trauman mot kroppen där kraften är tillräcklig för att hjärnan 

ska röras i skallen. Första steget vid diagnostik är att identifiera potentiell skada och värdera 

symtom. Så snart en kraftfull kollision direkt- eller indirekt mot huvudet där symtom rapporteras 

av den aktive, synbara symtom noteras av personer runt spelaren och/eller klinisk misstanke 

finns hos medicinsk personal, ska hjärnskakning misstänkas, undersökas och värderas vidare. 

Tecken på hjärnskakning kan vara medvetandesänkning, desorientering, minnesförlust, yrsel, 

huvudvärk, tonisk hållning och nedsatt motorisk kontroll, men även mer subtila symtom som att 

man efter skadeögonblicket tar sig åt huvudet, tar sig upp segt och långsamt, ändrar beteende, 

förefaller låg och så vidare. Det är möjligt att diagnosticera hjärnskakning direkt. Man kan 

däremot inte utesluta hjärnskakning de första 48 timmarna efter trauma (Patricios et al. 2018).     

 

1:3 Rehabilitering efter hjärnskakning 

Enligt Sport Concussion Assessmen Tool (SCAT-5), ett protokoll för bedömning av 

hjärnskakningar, skattas den skadade med Glasgow Coma Scale vid medvetslöshet. Maddox 

Questions används för att kontrollera förvirring och nackstatus kontrolleras. I början av 

rehabiliteringen görs inom SHL undersökning med hjälp av SCAT-5 där den drabbade först själv 

får skatta sina besvär. Både antalet symtom och graden av dessa dokumenteras. Detta följs av 

kognitiva tester (orientering, minne, koncentration), balans och enklare koordinationstest 

(Echemendia et al. 2017). Testerna följs upp under rehabiliteringens gång. I akut fas efter 

hjärnskakning (24 - 48 timmar) rekommenderas hjärnvila, det vill säga vila där man undviker att 

utsätta hjärnan för stimuli så långt det är möjligt. Detta innebär bland annat vila i mörkt rum och 

eventuellt keps eller solglasögon då man är uppe. Avhållsamhet från användande av mobiltelefon,  
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tv, dator och så vidare. Det här är första steget i den så kallade hjärntrappan som först beskrevs i 

läkartidningen (Tegner et al. 2007). De sex stegen är: 1 Hjärnvila, 2 Lättare aerob träning, 3 

Grenspecifik individuell träning, 4 Grenspecifik träning utan kroppskontakt, 5 Grenspecifik 

träning med full kontakt, 6 Återgång till match och tävling. (Tegner et al. 2007).  

Sedan 2007 har hjärntrappan anpassats till ny forskning där det visats att lättare aerobisk träning 

är av värde redan efter 2 - 4 dygn och ska införas även om symtom kvarstår. Detta presenterades 

i den senaste versionen av hjärntrappan (Lundgren & Tegner. 2018). I en studie av McKeon et al 

(2013). fastslogs att de flesta (88,8%) av undersökta 81 personer med hjärnskakning var åter i 

idrott inom 10 - 21 dagar efter skada. 

 

1:3:1 Besvär längre än fyra veckor 

Ellis et al. (2015) föreslår att kvarstående besvär efter hjärnskakning klassificeras i psykologiska 

(hjärnrelatrerade), vestibulo-occulära och cervikogenetiska “post concussion disorder” symtom. 

Man menar att denna klassifikation öppnar för mer multidisciplinära interventioner för att 

adressera symtomen och förbättra utfallet av rehabiliteringen (Ellis et al. 2015). 

Kvarstående huvudvärk efter hjärnskakning kan vara en följd av samtidig cervikal skada. I en 

studie som mätte skillnader i cervikal muskelfunktion hos patienter med kvarstående huvudvärk 

efter hjärnskakning jämfört med friska kontroller, sågs segmentell smärta högcervikalt, nedsatt 

uthållighet i nackflexorer och högre nackmuskelstramhet i patientgruppen. Gällande 

nackrörlighet och hållning fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna. I studien föreslogs 

nackutredning för alla patienter med huvudvärk efter hjärnskakning (Treleaven et al. 1994).   

Lundgren och Tegner (2018) föreslår att man alltid ska förvänta sig en påverkan på cervikal 

funktion i samband med hjärnskakning eftersom det kan vara svårt att skilja cervikal skada från 

hjärnskakningen. De anser det inte helt klart hur denna påverkan sker, men förändring av 

hjärnans styrning av cervikalt stabiliserande muskulatur föreslås som en möjlig orsak. Om 

hjärnskakning ger påverkan på cervikal funktion anses det vara av vikt att denna är återställd 

innan återgång till fullvärdig idrott (Lundgren & Tegner, 2018). I två studier gjorda på 3832 

ishockeyspelare i åldern 11 - 14 år sågs signifikant ökad risk för hjärnskakning hos de spelare som 

angivit nackbesvär, huvudvärk eller yrsel innan säsongens början (Schneider et al. 2013)  
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1:4 Cervikal muskelfunktion    

Musklerna i nacken utför rörelse, men har också en stabiliserande funktion. De ytligare 

musklerna har längre hävarm och står för nackens större rörelseutslag medan de djupare lagren 

har en mer segmentell funktion i rörelse, kontroll och stabilitet. De olika lagren samarbetar för att 

uppnå en god koordination i rörelse. Mellan nacken och de vestibulära och occulära systemen 

finns reflexsystem. När nackens muskler är påverkade av smärta kan symtom som 

ostadighetskänsla, “light-headedness” och synrubbningar uppstå (Brukner et al. 2000).  

De djupa nackflexorerna, inklusive longus capitis och longus colli, flekterar segmentellt och 

stabiliserar nacken dynamiskt vilket bidrar till kontrollen av huvudet i rörelse. Den muskulära 

reflexresponsen ökar normalt vid ökad acceleration, men sämre kontroll kan fördröja 

återhämtning och leda till ökad risk för skada. Även oförberedd rörelse kan leda till ökad risk för 

skada hos personer med Whiplash Associated Disorder (WAD) (Sizer et al. 2004). Nedsatt 

uthållighet i djupa flexorer har associerats med ökad cervikal lordos (Grimmer & Trott 1998), 

nacksmärta med smygande debut eller efter trauma (Jull et al. 2004) och huvudvärk efter 

hjärnskakning (Treleaven et al. 1994). Minskad aktivitet i djupa nackflexorer vid smärta har visats 

leda till ökad aktivitet av av ytliga flexorer (Jull & Falla. 2016) 

 

1:5 Tidigare forskning  

I SHL görs sedan säsongen 2018 - 19 ett baseline test, Immediate Post Concussion Assessment 

and Cognitive Testing (IMPACT) där minnesfunktion, svarstid, problemlösning och matchning 

bedöms. Detta för att få värden som kan användas om skada sker (www.shl.se). Generellt görs 

inga tester för att mäta nackuthållighet.    

 

För att bedöma motorisk funktion i nacken har Neck Flexor Muscle Endurance Test använts. 

Testet har bland annat använts i studier av Domenech et al, på 126 friska personer, och Jarman et 

al, på 81 friska personer. Testerna utfördes med testpersonen liggande på rygg med fötterna i 

underlaget och armarna utefter sidan. Nacken flekterades först så att hakan kom in mot bröstet. 

Därefter lyftes huvudet upp och hölls kvar i en position två fingrar ovanför underlaget. Två test 

gjordes i båda studierna och vilan mellan dessa var 5 minuter. Båda studierna gjordes på friska 

personer, med ett åldersspann på 14 - 22 år i den första studien och 20 - 80 år i den andra. I 

första studien gjordes skillnad på inaktiva och aktiva personer och i den andra sas att personerna 

var aktiva. Vad detta innebar redovisades dock inte (Domenech et al. 2011; Jarman et al. 2017). 

Domenech et al hittade signifikant skillnad mellan män och kvinnor, men ingen skillnad  

beroende på aktivitetsnivå eller ålder (Domenech et al. 2011). Jarman et al såg ingen signifikant  
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skillnad mellan män och kvinnor, men däremot en viss ökad uthållighet hos de personer som var 

lite äldre (18 - 22 år) (Jarman et al. 2017). I tidigare studie av Grimmer används ungefär samma 

testförfarande på 93 friska män och kvinnor vilka testades under två tillfällen med en månad 

emellan. Kvinnorna hade signifikant kortare uthållighet i testet (Grimmer 1994). Harris et al. såg 

att nackuthålligheten var signifikant lägre hos personer med cervikogen huvudvärk i jämförelse 

med en grupp friska individer (Harris et al. 2005).  För att kunna värdera om ishockeyspelare 

drabbade av hjärnskakning fått påverkan på sin nackmuskulatur kan baselinevärden på denna 

funktion vara till nytta. Ingen studie hittades där Neck Flexor Endurance Test utförts på 

elitidrottande ishockeyspelare. 

 

SYFTE 

Syftet med den här studien var att fastställa normalvärden för junior - senior ishockeyspelares 

uthållighet av stabiliserande cervikal flexormuskulatur. 

 

2:1 Frågeställning 

*Hur länge kan man förvänta sig att en frisk hockeyspelare i junior-seniorålder kan bibehålla en 

given position i cervikalryggen?  

*Finns skillnad mellan två försök i uthållighetstest där given position i cervikalryggen ska 

bibehållas, gjorda med ungefär lika lång vila som vilan mellan byten i en ishockeymatch?  

 

METOD 

3:1 Design 

Deskriptiv pilotstudie 

 

3:2 Inklusionskriterier 

Friska ishockeyspelare i Färjestad B Ks J18, J20 och damlag samt ishockeyspelare som tidigare 

spelat i Färjestad men sedan innevarande säsong spelar i J18 lag i annan klubb.   

 

3:3 Exklusionskriterier 

Ishockeyspelare med hjärnskakning eller nacktrauma under säsongen 2018 - 19. Spelare med 

migrändiagnos eller annan sjukdom med inverkan på nackfunktionen.  
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3:4 Etiska aspekter 

Spelarna som undersöktes i denna studie var friska och hade inte drabbats av nack - huvudtrauma 

säsongen 2018 - 2019. Testerna utfördes vid ett tillfälle, i en för spelaren känd miljö. Spelaren fick 

själv besluta om deltagande och kunde avbryta testet om det inte kändes bra. Ingen ersättning 

utgick. Datan behandlades konfidentiellt och testformulären finns sparade i Clinic Buddy, ett 

webbaserat journalsystem. Studiens upplägg överensstämmer med etiska regler enligt 

Helsingforsdeklarationen (Anon 2014) och ansökan till etisk kommitté gjordes därför inte.  

 

3:5 Studieobjekt  

Totalt testades 40 ishockeyspelare, 33 herrjuniorer och 7 damspelare. Herrjuniorerna var i ålder 

16-20år (m 17,5år). och damerna 15 - 24 (m 20år). Alla tränade 6 - 12 pass (m10 pass) per vecka. 

Is, fyspass och match inräknat. Åtta av de spelare som svarade på förfrågan exkluderades på 

grund av hjärnskakning eller nackskada, tre kunde inte delta på grund av landslagsuppdrag och en 

spelare valde att inte delta. 

 

3:6 Testförfarande 

Alla ishockeyspelare i Färjestad BKs J18, J20 och damlag fick muntlig och skriftlig information 

om studien och ombads i och med detta att ange om de var intresserade av att bli testade. 

Förfrågan gick också ut till tidigare Färjestadsspelare som från hösten 2018 spelar J18 i annan 

klubb (Bilaga 1). Herrjuniorerna testades i samband med, men innan, andra tester i klubbens gym 

eller på sjukgymnastmottagning. Herrjuniorerna testades på morgon eller förmiddag till skillnad 

från damerna som testades innan en isträning på kvällen.  

 

Testpersonen låg på rygg på plant underlag med benen böjda och fötterna i underlaget. Armarna 

låg bredvid kroppen, bild 1. Testpersonen fick själva testet förklarat för sig och ställdes in i 

förväntad position som ett pre-test innan tidtagning sattes igång. Alla testpersoner kunde ligga 

plant utan upphöjning under huvudet utan ansträngning. 

Vid testet flekterades först nacken då huvudet låg kvar i underlaget, så att hakan närmade sig 

bröstet så långt detta var möjligt (craniocervical flexion). Därefter lyftes huvudet ca 2,5cm upp - 

lika högt som bredden på testledarens pek- och långfinger på varandra (cervical flexion), bild 2. 

Under testets gång rörde testledaren försiktigt pekfingret och testpersonen uppmanades att precis 

känna fingret mot bakhuvudet, bild 3. Testledarens andra pekfinger låg lätt på testpersonens haka 

för att undvika extension i samtidig protraktion av nacken. 
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Testet pågick så länge testpersonen klarade att hålla positionen och avbröts om vikten av huvudet 

ökade på testledarens fingrar över en sekund eller försvann från fingrarna eller om hakan släppte 

utan att direkt dras tillbaka. Om testpersonen på uppmaning inte gick tillbaka till rätt position 

avbröts testet efter tredje varningen. Testet avbröts även vid smärta eller om testpersonen själv 

valde att avbryta. Tiden för testet angavs i närmaste hel- eller halvsekund. Testet utfördes två 

gånger med två minuters stillaliggande vila emellan. Testen gjordes innan annan träning eller 

testning. 

Testet utgår från standardiserat Neck Flexor Endurance Test beskrivet av bland annat 

Domenech et al (2011) med skillnad att här användes pekfinger mot haka istället för en ritad linje 

vid hakvecket, samt två minuters vila mellan försöken eftersom målet inte var att mäta reliabilitet 

mellan försöksomgångarna utan att efterlikna vilan under match. Intrareater reliabiliteten har 

visats relativt hög i orginaltestet, men känsligheten lägre (Anon 2005, Lourenco et al. 2016, Olson 

et al 2005) Interater reliabiliteten har i en studie bedömts som god (Olson et al 2006). 

 

 

                 
          

Bild 1; Testförfarande i ryggliggande med benen böjda och armarna liggande på sidan om 

kroppen 
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Bild 2; Försöksledarens hand under huvudet Bild 3; Försöksledarens fingrar på varann  

och andra handens pekfinger på hakan  Övre fingret sakta flyttad i sidled 

 

3:7 Statistiska metoder 

SPSS version 25.0 för Microsoft Windows (IBM Corp, Armonc, NY, USA) användes för 

bakgrundsvariabler och analys av data. Deskriptiv statistik användes för att beskriva 

testpersonerna avseende ålder, kön och testvärde. Wilcoxon Signed rank test, ett ickeparametriskt 

test, användes för att jämföra förändring av data som inte var normalfördelad. Ett p-värde <0,05 

definierades som signifikant 

 

RESULTAT      

Totalt 40 ishockeyspelare, 33 herrjuniorer och 7 damspelare testades. Herrspelarna var i ålder 16 - 

20år (M 17,5år) och damspelarna mellan 15 och 24 (M 20år). 

Medelvärde för försök ett var för hela gruppen 62,3 sekunder +22,8, försök två 48,5 sekunder 

+18,1. Medelvärde för testen sammanlagt var 55,5 sekunder (median 50,75), tabell 1.  

En av spelarna hade samma tid vid test ett som test två, åtta hade bättre tid vid försök två och 31 

spelare hade sämre tid vid test två. Skillnaden mellan försök ett och två var statistiskt säkerställt 

på 0,05 nivå, tabell 2 

Herrspelarnas medelvärde var högre än damspelarnas i båda försöken.  

	
Tabell 1: n40. Testresultat i sekunder för försök ett och försök två.  

Medelvärde för test ett och två räknat för herrjuniorer, damer och totalt.  

Spelare Kön Försök 1 Försök 2 Medelvärde 
1 M  77 56 66,5 
2 M  96 90 93 
3 M  61 74 67,5 
4 M  49 47 48 
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5 M  95 57 76 
6 M  48 48 48 
7 M  27 38 32,5 
8 M  91 69 80 
9 M  33 19 26 
10 M  74 23 48,5 
11 M  59 30 44,5 
12 M  75 65 70 
13 M  93 66 79,5 
14 M  64 58 61 
15 M  62 20 41 
16 M  53 45 49 
17 M  81 61 71 
18 M  105 74 89,5 
19 M  55 27 41 
20 M  92 49 70,5 
21 M  75 50 62,5 
22 M  90 62 76 
23 M  32 35 33,5 
24 M  44 52 48 
25 M  74 65 69,5 
26 M  84 74 79 
27 M  25 40 32,5 
28 M  33 18 25,5 
29 M  63 47 55 
30 M  47 48 47,5 
31 M  48 52 50 
32 M  99 70 84,5 
33 M  29 26 27,5 
Medelvärde 
M 

 65 50 57,5 

34 K 62 38 50 
35 K 22 25 23,5 
36 K 42 27 34,5 
37 K 63 40 51,5 
38 K 62 55 58,5 
39 K 52 32 42 
40 K 56 69 62,5 
Medelvärde 
K 

 51 41 46 

Medelvärde 
totalt  

 62,3 48,5 55,5 
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Tabell 2: Medelvärde, median i sekunder och Standard Deviation för försök ett och två. n40 

	 Försök	1	 Försök	2	
Antal	deltagare	 40	 40	
	 	 	
Medelvärde	 62,30	 48,53	
Median	 62,00	 48,50	
Std.	Deviation	 22,81	 18,17	

 

DISKUSSION 

5:1 Metod och resultatdiskussion 

Syftet med den här studien var att att fastställa normalvärden för junior - senior ishockeyspelares 

uthållighet av stabiliserande cervikal flexormuskulatur. Resultatet gav ett medel- och medianvärde 

för halsryggradens funktion i statisk flexion, att utgå ifrån vid bedömning av ishockeyspelare som 

drabbats av hjärnskakning. Studien visade att den testade funktionen var lätt uttröttbar då test två 

gav en signifikant sämre medianvärde, efter två minuters vila, mätt med Wilcoxon Signed rank 

test. Spridningen i testresultaten var stor vilket gör att analys av resultaten får tolkas utifrån detta. 

Ett större antal försökspersoner hade gett ett säkrare resultat.  

 

I rehabilitering av ishockeyspelare som drabbats av hjärnskakning tas hänsyn till många 

parametrar och ofta används ett multimodalt team runt patienten. Fysiskt kontrolleras funktion 

och förmåga i förhållande till symtom vid hjärnskakning. Nacken undersöks akut, och om så 

behövs, behandlas manuellt och i träning. Litteraturen påvisar till dags dato ingen studie där 

uthållighet i nacken testats på friska ishockeyspelare. Denna studie gjordes med förhoppning om 

att hitta ett normalvärde för att få en baseline som skulle kunna användas om skada sker. 

Testerna gjordes på utvilade personer i en lugn miljö. Ett mål med studien var att använda ett test 

som skulle vara så lättillgängligt som möjligt för lag på olika nivåer. Eftersom inga mätredskap, 

EMG eller andra hjälpmedel än tidtagarur användes kan en svaghet i testet vara att det är svårt att 

veta vad som egentligen mättes. Undersökningar visar att intrarater reliabiliteten är god i testet, 

men att känsligheten är lägre eftersom tidsvariationen hos mätta individer är relativt hög 

(Lourenço et al. 2016; Olson et al. 2006; Anon 2005). Olson et al visade på 27 deltagare testade 

av tre terapeuter att interrater reliabiliteten i testet var god (Olson et al. 2006).  

Till skillnad från liknande studier utförda med samma test gjordes denna studie enbart på 

ishockeyspelare vilka tränade i medelvärde 10 pass per vecka (is, fysträning, match). 

Hockeyspelarna verkar ha en högre uthållighet i den testade muskulaturen i jämförelse med 
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försökspersoner i tidigare studier. Domenech et al kom fram till ett medelvärde hos män på 38,9 

sekunder och kvinnor på 29,4 (Domenech et al. 2011), Jarman et al ett medelvärde på 

35,6sekunder för män och 31,9 sekunder för män (Jarman et al. 2017). Detta kan bero på 

varianser av själva testutförandet, men kan mycket väl vara en indikation på att ishockey ger en 

indirekt träning av denna muskulatur vilket visar sig i ökad uthållighet.  

I den här studien var vilan mellan testerna bara två minuter, eftersom detta efterliknade den tid  

spelarna vilar mellan sina byten. I andra studier har man använt sig av 5 minuters vila (Domenech 

et al. 2011; Jarman et al. 2017). Totalt 31 av spelarna i den här studien hade sämre tid i försök två 

vilket skulle kunna tyda på att de inte hann återhämta sig efter försök ett. Alla upplevde att försök 

nummer två var mer arbetsamt än det första; även de nio som hade samma eller bättre tid vid 

andra försöket. 25 stycken hade större differens än tio sekunder mellan försök ett och två, vilket 

man kanske ska ta i beaktande vid nya tester eller vid träning i denna position.   

 

Om denna test beskriver normalvärde för ishockeyspelares uthållighet och funktion av nackens 

djupa flexorer kan resultaten bidra till att bedöma när en skadad spelare har en störd och sänkt 

funktion av detta muskelsystem. Genom tidigt test i samband med värdering av status efter 

hjärnskakning, kan rätt rehabilitering sättas in om testet visar lägre värde än beskrivet 

normalvärde. För att helt individualisera detta förefaller det dock rimligt att lägga till detta test i 

de försäsongstester som utförs inom ishockeyn för att få en individbaserad baseline att utgå ifrån. 

Detta skulle även ge en betydligt bättre styrning av rehabiliteringen än om man följer ett 

normalvärde, eftersom variationen i testet var tämligen stor.      

 

Kan uthållighetsmässigt stark cervical muskulatur minska de krafter som hjärnan utsätts för i 

samband med tackling och kollisioner? Kan ett högre testresultat i den här studien indikera att 

testpersonen är mer skyddad vid skada jämfört med en person som har lägre uthållighet? Om vi 

visste att detta var sant borde dessa muskler tränas specifikt som en preventiv insats för att 

minska besvären vid kollision och tacklingar inom ishockey. Det har beskrivits att en smal 

halsrygg och därmed insufficient halsmuskulatur skulle kunna vara relaterat till ökad risk för 

hjärnskakning (Collins et al. 2014). För få kvinnor deltog i denna studie för att kunna dra säkra 

slutsatser i skillnad i uthållighet mellan kvinnor och män. Resultaten tyder dock på att kvinnorna 

generellt har lägre uthållighet, vilket tidigare studier visat (Domenech et al. 2011). Kan 

anledningen att kvinnors hjärnskakningsfrekvens inom ishockey är såpass hög trots att inte 

tacklingar är tillåtna i samma utsträckning bero på att nackuthålligheten hos kvinnorna generellt 

är sämre? Om detta stämmer borde träning av cervikal muskulatur ingå som en självklar del av 
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fysisk träning utanför is för ishockeyspelare. De normalvärde som beskrivs i denna studie bör då 

kunna vara värdefulla för utvärdering av den träningen.      

 

5:2 Förslag på vidare forskning 

I vidare studier skulle det vara intressant att följa dessa 40 ishockeyspelare för att se om det finns 

något samband med mätt uthållighet och vilka som kommer att drabbas av hjärnskakning samt 

att mäta nackuthålligheten igen på de som drabbas. Har skadade spelare lägre uthållighet än 

friska? Är skillnaden mellan två försök större efter hjärnskakning? Det vore även intressant att 

titta på när under matcher hjärnskakning sker. Om två minuters vila inte räcker för att 

nackmuskulaturen ska återhämta sig vid uthållighetstest på friska spelare, kan även generell 

trötthet göra att uthålligheten i nackens flexorer försämras under match? Kan riktad 

nackmuskelträning vara en del i prevention mot hjärnskakning inom ishockey?   

 

5:3 Konklusion  

Denna pilotstudie visar att dessa 40 friska ishockeyspelare hade ett medelvärde på 62,3 sekunders 

uthållighet i nackens stabiliserande flexorer och 55,5 sekunder i medelvärde på två tester med två 

minuters mellanrum. Spridningen i både försök ett och försök två var för stor för att man ska 

kunna använda sig av en generellt förväntat resultat för alla spelare. Ska testet användas inom 

ishockeyn framöver så bör baseline test individualiseras för spelarna i början av varje säsong. I 

beaktande bör tiden för återhämtning tas beroende på vad man vill åstadkomma med sin träning 

eller testning.  

 

 

Stort tack till alla spelare som ställde upp och gjorde denna studie möjlig och till Magnus 

Arvedsson och Julia Pettersson som hjälpte till med logistiken runt testerna. Tack till Lars 

Lundgren för att du delar med dej av din kunskap. Tack till Karolina Petrov-Fieril och Dick 

Larsson för värdefulla inlägg under den här processen och till Peadar Grealish för teknisk 

support. Tack till min handledare Anna Hafsteinsson Östenberg. Till sist tusen tack till Marica 

Henriksson min ständige följeslagare de senaste två åren. Inte utan dig! 
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Bilaga 1 
 
Till spelare i Färjestad BKs J18,J20 och damlag 
 
Jag heter Erica Grealish och arbetar som sjukgymnast på Klarälvskliniken. Under våren gör jag ett 
magisterarbete som handlar om nackuthållighet hos friska ishockeyspelare.  
Studien görs på Linnéuniversitetet och handledare är Anna Hafsteinson Östenberg. 
 
 
Hjärnskakningar är ju tyvärr vanliga inom ishockeyn. Ofta ses också nackbesvär efter tacklingar, slag eller 
fall där hjärnskakning uppstår. Efter skada görs tester, undersökningar och rehabilitering för att 
återgången till spel ska vara så säker som möjligt. 
Som ett led i arbetet med att förebygga långdragna besvär efter hjärnskakning, vill jag testa normal 
funktion av halsryggens muskler hos friska ishockeyspelare. Dessa muskler är viktiga för att stabilisera 
huvudet vid fall och tacklingar.  
Frågeställningen i min studie är hur uthålliga nackmusklerna är hos friska ishockeyspelare och därför 
behöver detta mätas hos ett antal spelare som inte haft hjärnskakning eller skadat nacken senaste året. 
Jag planerar att göra mina tester antingen på Klarälvskliniken eller i FBKs lokaler. Testerna kommer att ta 
ca 10 minuter per person och utföras i samband med träning eller vid annan överenskommen tid. Testerna 
görs i ryggliggande, utan utrustning och kommer inte att göra ont. Det är helt frivilligt att delta.   
Testvärden, längd och viktmått kommer att sparas som ett dokument i journalsystemet Clinic Buddy på 
Klarälvskliniken.  

// Erica Grealish 
     Tel. 0702-933370 

Jag har inte haft någon hjärnskakning eller nackskada det senaste året och vill delta 
 

Jag har haft hjärnskakning eller nackskada under 2018-19 och kan inte delta 
 

Jag har inte varit skadad, men vill inte delta ändå 
             Anledning (frivilligt) 

 
           _______________________________________________ 
 
 
 
 
Namn ___________________________________________________________ 
 
 
Lag _____________________ 
 
 
 
Målsmans underskrift för spelare under 18 år ___________________________________ 
 
 
Lämna in lappen till din tränare senast 190320 
 
 


