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Sammanfattning 

Bakgrund: Tidigare studier visar att 30-92 % återgår till tidigare 

fysiska aktivitet efter en främre korsbandsrekonstruktion. Varför 

inte alla lyckas komma tillbaka är inte klarlagt.  

Syfte: Syftet med denna studie var att utvärdera i hur stor 

utsträckning män återgår till fysisk aktivitet efter en främre 

korsbandsrekonstruktion. Syftet var även att försöka karaktärisera 

de patienter som återgått till fysisk aktivitet och de som inte gjort 

det. 

Metod: Ett webfrågeformulär angående återgång till fysisk 

aktivitet skickades under våren 2012 ut till 93 män som 6-40 

månader tidigare genomgått en främre korsbandsrekonstruktion 

och som cirka 6-40 månader efter sin operation utvärderats med 

validerade styrketester och självskattningsformulär.  

Resultat: Tolv månader postoperativt hade 56 % av FP återgått 

till sin tidigare fysiska aktivitet. När kriterierna skärptes till: 

”tillbaka till samma nivå eller högre” hade 14 % återgått. Inga 

skillnader kunde ses mellan de män som återgått och de som inte 

återgått, avseende styrka och svar på självskattningsformulären. 

Drygt två år efter operation kvarstod att de män som hade återgått 

till sin tidigare fysiska aktivitet bibehöll en högre fysisk 

aktivitetsnivå jämfört med de som inte hade återgått.  

Slutsats: 56 % av de män som opereras för främre 

korsbandsskada angav att de återgick till sin tidigare fysiska 

aktivitet ett år efter operation, men inte till samma nivå. De som 

återgick bibehöll en högre fysisk aktivitetsnivå två år efter 

operation, jämfört med de män som inte åtegick. 

 

Nyckelord: ACL, operation, muskelfunktion, tilltro till sin 

förmåga, livskvalitet  

 

Level of evidence: II, retrospektiv studie med prognostiskt värde 

 



 

 

 

   
 

Abstract 

Background: Earlier studies show that 30-92 % of ACL 

reconstructed return to their pre-injury physical activity. It is not 

clear why some people do not return. 

Purpose: The purpose of this study was to investigate the return 

rate to pre-injury sport among ACL reconstructed men. Another 

purpose was to characterize those patients who return and those 

who do not. 

Metod: A Web-based questionnaire with questions about 

returning to physical activity was sent out during the spring of 

2012 to 93 men who had undergone an ACL reconstruction 6-40 

months earlier and who, after 6-40 months after surgery, were 

evaluated with validated strength tests and self-assessment 

outcome measures.  

Results: At 12 months after surgery 56 % of the subjects had 

returned to their pre-injury sport. If the criteria were set higher 

“back to the same- or a higher level” 14 % had returned. No 

differences were observed between those who had returned and 

those who did not, in terms of results on strength tests and the 

self-assessment outcome scores. Two years after surgery the 

subjects who returned to their pre-injury physical activity 

maintained a higher physical activity level compared to subjects 

that did not return.  

Conclusion: 56 % of the men that had undergone an ACL 

reconstruction reported that they returned to their pre-injury sport, 

but not to the same level, 12 months after surgery. Those men 

who returned maintained a higher physical activity level two 

years after surgery compared with those men who did not return. 

 

Keywords: ACL, surgery, muscle function, self-efficacy, quality 

of life.  

 

Level of evidence: II, retrospective study with prognostic value.  
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Bakgrund 

Främre korsbandsskada förekommer bland annat inom idrotter med hopp, 

pivoterande moment och hastiga riktningsförändringar (1). I Sverige drabbas 

årligen cirka 5800 individer av en främre korsbandsskada, varav lite mer än 

hälften opereras. Under 2011 registrerades 3311 främre korsbandsoperationer i 

svenska korsbandsregistret (2). Av dessa var 1887 (57 %) män och 1424 (43 %) 

kvinnor (2). 

 

Kvinnor anses ha ungefär 4-6 gånger så hög risk att råka ut för en främre 

korsbandsskada jämfört med män (3,4,5). Litteraturen föreslår anatomiska, 

hormonella, neuromuskulära och andra faktorer som förklaring (6). I Sverige är 

fotboll den sport som står för flest antal korsbandsskador (2). Nittio procent av de 

registrerade fotbollsspelarna i Sverige är män (6) vilket kan vara en av 

förklaringarna till varför fler män än kvinnor skadas och opererar sitt korsband 

trots kvinnornas betydligt högre risk att ådra sig en korsbandskada (2). 

 

En önskan om att återgå till idrott med hopp, pivoterande moment och hastiga 

riktningsförändringar är idag en av indikationerna för att genomgå en främre 

korsbandsrekonstruktion (1). En annan indikation är instabilitet som inte förbättras 

tillräckligt med rehabträning (22). Operation utförs i syfte att försöka återställa 

knäledens normala funktion (7), maximera stabilitet och funktionell kapacitet (8). 

Patienten blir ofta informerad om att kunna återvända till idrott 6-12 månader efter 

operation (9,10). I en kvalitativ studie om patienters upplevelse av rehabprocessen 

efter en främre korsbandsoperation uttrycker patienterna att de aldrig riktigt fick 

möjligheten att välja operation eller inte (11). Den information patienterna fick var 

entydig; för att återgå till idrott var operation nödvändigt. Rehabiliteringen var 

mer krävande och tog längre tid än vad patienterna hade blivit informerade om. 

Patienterna upplevde därför en stor frustration över att rehabiliteringen tog så lång 

tid och resultatet av rehabiliteringen motsvarade därför inte deras förväntningar. 

Studiens slutsats var bland annat att den information som ges måste ses över och 

baseras på forskning om vad som krävs och vad som kan förväntas efter en främre 

korsbandsskada. Det behövs mer kunskap om hur ofta, till vilken nivå och när 

återgång till fysisk aktivitet, motion och idrott kan ske efter en främre 

korsbandsskada (11).  
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Litteraturen visar ingen entydig siffra på hur många som återgår till sin tidigare 

idrott efter en främre korsbandsrekonstruktion. Andelen varierar i olika studier 

från 51 % vid 12 månader (12), 56 % vid 15 mån (13), till 92 % vid 8 mån 

postoperativt (14). Detta kan bland annat bero på att olika definitioner av återgång 

till idrott används (1). Arden och medarbetare (1) visade i en kohortstudie med 

503 deltagare att 33 % återgått till sin tidigare nivå av tävlingsidrott 12 månader 

efter främre korsbandsrekonstruktion. Dock rapporterade 47 % av deltagarna, som 

inte hade deltagit i någon form av sportaktivitet, att de planerade att göra det på 

längre sikt. Det föreslås att mer tid för rehab kan vara nödvändigt, än vad som i 

dagsläget sägs till patienten, och att det finns behov av ytterligare studier (2). 

Arden och medarbetare (8) visade däremot, i en uppföljningsstudie, att de som 

inte hade återgått till någon form av idrott/sportaktivitet efter 12 månader, hade 

inte heller lyckats göra detta med mer tid på sig (39 månader efter operation) (8).  

 

Anledningen till varför inte fler lyckas återgå till sin tidigare nivå av idrott 

postoperativt är inte klarlagt. Andra orsaker än fysiska faktorer verkar ha 

betydelse (8). Langford och medarbetare (12) och Kvist och medarbetare (10) 

menar att det finns psykologiska skillnader hos dem som går tillbaka respektive 

inte går tillbaka till tävlingsidrott 12 månader efter främre 

korsbandsrekonstruktion. Dessa psykologiska skillnader kan ses redan 6 månader 

postoperativt och understryker därmed betydelsen av att ta hänsyn till flera 

aspekter hos den skadade individen (12). Rädslan för re-ruptur, skada i andra knät 

eller annan följdskada anses ha betydelse för idrottsåtergång. De patienter som är 

rädda för att skada sig igen kommer tillbaka i lägre utsträckning (15). Webster och 

medarbetare (16) visade att psykologiska faktorer såsom känslor, självförtroende i 

prestation och ”risk-värdering” har betydelse för idrottsåtergång (16). Hög tilltro 

till sin förmåga (23), hög styrka (24) och lägre smärta (25) preoperativt är tre 

viktiga prediktorer för en lyckosam rehabilitering. Arden och medarbetare (1) 

visade att de som presterar bra på enbens hopptest, med > 85 % kapacitet i 

opererade benet jämfört med friska benet, i större utsträckning kunde återgå till 

tidigare tävlingsnivå jämfört med de patienter som hade sämre hoppförmåga (1). 
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För att få en bättre bild av hur många som återgår till fysisk aktivitet efter en 

främre korsbandsskada med tanke på att långt ifrån alla återgår (1,12,13,14) har 

det föreslagits att tydligare beskriva till vilken nivå de skadade återgår samt 

noggrannare analysera orsakerna till varför vissa inte lyckas återgå (2,27,28,29). 

 

Syftet med denna studie var att utvärdera i hur stor utsträckning män återgår till 

fysisk aktivitet efter en främre korsbandsrekonstruktion. Syftet var även att 

försöka karaktärisera de patienter som återgår till fysisk aktivitet och de som inte 

gör det, avseende tidig postoperativ: 

 Muskelfunktion  

 Fysisk aktivitet 

 Symtom 

 Funktion 

 Knärelaterad livskvalitet   

 Tilltro till sin förmåga. 

 

 

Metod 

Försökspersoner (FP)  

På Sportrehab Idrottsskademottagning i Göteborg har sedan 2008 patienter med 

olika knäskador utvärderats med validerade mätningar av muskelfunktion 

(explosiv styrka i qudriceps och hamstrings), och validerade 

självskattningsformulär avseende fysisk aktivitet, symtom, funktion, knärelaterad 

livskvalitet och tilltro till sin förmåga (PAS, Tegner, KOOS och K-SES). Alla 

mätningar har sedan 2008 lagrats i en databas för användning i klinik och 

forskning. I föreliggande studie användes lagrad data från korsbandsopererade 

män.  

 

Inklusionskriterier: män som fanns registrerade i databasen vilka 6-40 månader 

tidigare genomgått en unilateral främre korsbandsrekonstruktion med hamstrings- 

eller patellarsenegraft. Exklusionskriterier: personer med en tidigare 

korsbandsrekonstruktion i samma knä, personer som inte behärskade svenska 

språket, samt personer under 15 år.  Nittiotre män uppfyllde studiens kriterier och 

av dessa svarade 66, det vill säga 71 %. De 66 FP var i medel 31 år gamla, 179 cm 
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långa och vägde 81 kg (Tabell 1). Trettiosex FP hade skadat höger ben och trettio 

vänster. En FP var opererad med patellarsenegraft, resterande med 

hamstringsgraft.   

 

Tabell 1: Bakgrundsdata för de 66 FP som deltog i studien. 

 Ålder [år] Längd [cm] Vikt [kg] 

Medel (SD±) 31 (9) 179 (5) 81 (11) 

Median (IQR) 28 (7) 180 (5) 81 (12) 

Min-Max 15-59 166-193 54-105 

 

Fotboll var den dominerande idrottsaktiviteten, följt av innebandy, styrketräning 

och löpning, som patienterna var aktiva med innan skadan (Tabell 2). Trettionio 

av patienterna angav att de idrottade på tävlingsnivå och 27 att de var aktiva på 

motionsnivå.  

 

Tabell 2: Fördelning av fysiska aktiviteter hos de 66 FP.  

Observera att en person kan utöva flera fysiska aktiviteter. 

Sport Antal utövare 

Fotboll 30 

Innebandy 11 

Styrketräning 8 

Löpning 8 

Alpint (snowboard, längdskidor, slalom, friåkning) 7 

Racketsport (badminton, squash, tennis) 4 

Kampsport (jijutso, judo, kampsport, karate) 4 

Ingen speciell motion/aktivitet 3 

Handboll 2 

Hockey/Hockeybockey 2 

Cykel/spinning 2 

Basket 1 

Beachvolley 1 

Orientering 1 

Klättring 1 
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Procedur 

Tidig postoperativ utvärdering 

FP  hade för 6-40 månader sedan genomgått tester av explosiv styrka i quadriceps 

och hamstrings, samt besvarat självskattningsformulär  avseende fysisk aktivitet 

(PAS, Tegner), symptom, funktion, knärelaterad livskvalitet (KOOS) samt tilltro 

till sin förmåga (K-SES), se vidare i flödesschema (bilaga 4). Alla resultaten fanns 

i databasen. Flera FP hade utfört styrketest och fyllt i frågeformulär vid fler än ett 

tillfälle. I denna studie användes FP första styrketest och svar på 

självskattningsformulär, vilket genomfördes 5 månader (SD=±3) efter operation.  

 

Utvärdering av muskelfunktion  

Innan FP utförde styrketesterna fick de muntlig och skriftlig information samt 

familjariserades noga med samtliga testmoment. FP genomförde före test en 

standardiserad uppvärmning, bestående av tio minuters cykling, fem minuter på 

lätt belastning följt av fem minuter på högre belastning. FP fick själva bestämma 

belastningsnivån.  Dessutom genomförde FP även 10-15 submaximala repetitioner 

i respektive testmaskin, följt av fem stycken submaximala repetitioner per ben och 

två stycken explosivt utförda repetitioner, där FP ombads ta i 80-90 procent av sin 

maximala förmåga (18). 

 

Explosiv styrka framsida lår 

Styrketestet utfördes i en styrketräningsmaskin för knäextension (Precor, 

Competition Line, Borås, Sweden). FP satt ner med individuellt anpassade 

stolsinställningar. Testet utfördes unilateralt och benet som inte testades var 

fixerat med ett spännband (Figur 1). Lämplig startvikt valdes baserat på FP 

resultat under de två explosiva repetitionerna under uppvärmningen. FP 

instruerades att, på en given signal, extendera knäleden så snabbt och kraftfullt 

som möjligt från 110 graders knäflexion till full knäextension. Sträckan vikten 

lyftes och tiden det tog till att knät var fullt extenderat registrerades med en linear 

encoder kopplad till viktmagasinet på testmaskinen (Figur 1). Medelvärdet av 

effekten räknades ut med datorprogrammet Muscle Lab (Ergotest Technology, 

Oslo, Norway) enligt formeln P (effekt) = F (kraft, dvs. m x g, massan x 

tyngdaccelerationen) x l (sträckan) / t (tiden). Ett maximalt försök genomfördes på 
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fem olika vikter. Vikten höjdes med fem kilo per försök som startade var 30:e 

sekund. Det maximala medelvärdet av effekt beräknades (18).  

 

Explosiv styrka baksida lår 

Styrketestet utfördes i en styrketräningsmaskin för knäflexion (Precor, 

Competition Line, Borås, Sweden) (Figur 1). Samma tillvägagångssätt som för 

knäextensionstestet användes. Testet utfördes från full knäextension till 110 

grader knäflexion (18).  

 

   

Figur 1- Testsituation för explosivt styrketest av knäextensorer och knäflexorer, samt linear 

encoder fastsatt till testmaskinernas viktmagasin. 

 

Utvärdering med validerade frågeformulär/självskattningsformulär 

 

Tegners aktivitetsskala (Tegner)(modifierad år 2000) 

FP angav nivå av sportaktivitet/arbete från 1-10. Svarsalternativ ett representerar 

den aktivitet som är minst ansträngande för knät medan tio är mycket 

ansträngande, t.ex. internationell fotboll (21). FP skattade nivån före skadan, just 

nu och deras framtida målsättning. 

 

Physical Activity Scale (PAS)  

PAS är en validerad fyrgradig skala för självskattning av mängd och intensitet av 

fysisk aktivitet. FP skattade hur ansträngande och hur ofta de deltog i fysisk 

aktivitet före skadan, just nu och deras framtida målsättning. Ett på PAS står för 

”mest stillasittande, ibland promenad, lättare trädgårdsarbete eller liknande” och 

fyra står för ”hård träning regelbundet och flera gånger i veckan där den fysiska 

ansträngningen är stor” (19). 
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Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) Swedish version LK1.0 

KOOS är ett validerat självskattningsinstrument för att utvärdera, symtom, 

funktion och knärelaterad livskvalitet hos patienter med knäskada Instrumentet 

består av fem underskalor; smärta, symtom, dagliga aktiviteter, idrott och motion 

samt knärelaterad livskvalité. Svarsalternativen ges på en femgradig Likertskala. 

Varje underskala beräknas separat och omvandlas till en 0-100-skala, där noll 

indikerar svåra symtom och 100 indikerar inga symtom alls (19,20). 

 

Knee Self-Efficacy Scale (K-SES)  

K-SES är ett validerat självskattningsinstrument för att utvärdera tilltro till sin 

förmåga. Original K-SES består av 22 frågor indelade i fyra sektioner; dagliga 

aktiviteter, fritids- motions- och idrottsaktiviteter, fysiska aktiviteter och din 

knäfunktion i framtiden (19). I denna studie användes en reviderad version med 

18 frågor, där två frågor från daglig aktivitet och två frågor från fysiska aktiviteter 

hade tagits bort. Denna version av K-SES är under validering (personlig 

kommunikation Pia Thomeé som varit med och konstruerat K-SES). FP svarade 

på frågorna som är graderade enligt en 11 gradig Likertskala (0-10) där noll står 

för inte alls säker på uppgiften och tio står för mycket säker på uppgiften.  

 

Frågeformulär och formulär för samtycke 

Under hösten 2011 utvecklades ett frågeformulär efter övervägande i 

forskargruppen om vilken information som bedömdes vara intressant och relevant 

för att utvärdera återgång till tidigare fysisk aktivitet. En grupp på åtta 

sjukgymnaster med lång erfarenhet avseende behandling av patienter med främre 

korsbandskada fick komma med synpunkter och idéer. Frågeformuläret Web-

anpassades för att kunna sändas ut via E-post och pilottestades på 10 

korsbandsopererade personer som svarade och lämnade synpunkter, varefter en 

formulering ändrades; ”återgång till idrott” byttes ut till ”återgång till fysisk 

aktivitet”.   

 

Under våren 2012 E-postades en länk till frågeformuläret till FP (Bilaga1). Första 

sidan i länken innehöll information om studien och FP kunde lämna sitt samtycke 

att delta (Bilaga 2). Efter inhämtat samtycke fick FP besvara frågor om bland 

annat vilken nivå de tränade och tävlade på innan skadan och vilken nivå de 
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lyckats komma tillbaka till (Bilaga 3). För att få in så många svar som möjligt 

skickades det ut fem stycken påminnelser under fyra veckors tid till de FP som 

ännu inte svarat. Påminnelse skedde även via telefon vid ett tillfälle till de som 

inte hade svarat. FP besvarade frågeformuläret i medel 44 månader (SD=±34) 

efter sin främre korsbandsskada och 25 månader (SD=±8) efter operation.  

 

Statistisk metod 

Alla data har analyserats i statistikprogrammet Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) version 19 för beskrivande statistik. För beräkning av skillnader 

mellan oberoende grupper har Mann Whitney U-test använts. För beräkning av 

skillnader mellan grupper med data på ordinalnivå har Chi
2
 test använts. 

Signifikansnivå p≤0,05 har använts.  

 

Etiska överväganden 

Studien är godkänd av Etikkommittén Sydost vid Blekinge tekniska högskola. 

 

Resultat 

Före skadan tränade FP sin fysiska aktivitet med den högsta nivån i medel tre 

gånger/vecka. När alla fysiska aktiviteter som FP utövade räknades med låg 

medelvärdet på fem gånger/vecka. I medel tävlade FP en gång/vecka (Figur 2). 

 

Figur 2: Antal tränings- och tävlingspass/vecka som FP utövade innan sin främre korsbandsskada. 
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Av de 66 FP hade 37 (56 %) återgått till sin tidigare fysiska aktivitet i medel 12 

månader (SD=±7) efter operation. Två FP angav att de återgått innan operation. 

Tjugonio FP (44 %) hade ej återgått till tidigare fysisk aktivitet. Ingen skillnad 

kunde ses mellan antalet aktiva på tävlingsnivå och antalet motionärer i den grupp 

som återgick jämfört med den grupp som inte återgick. Figur 3 visar vilken nivå 

av sin tidigare fysiska aktivitet FP lyckats komma tillbaka till två respektive sex 

månader efter återgång. Av de 66 FP hade 40 (61 %) börjat med en ny fysisk 

aktivitet, 21 av dessa kom från gruppen som hade återgått till tidigare fysisk 

aktivitet och 19 kom från gruppen som inte hade återgått till sin tidigare fysisk 

aktivitet.  

 

Figur 3 - Nivå av återgång två respektive sex månader efter återgång till tidigare fysisk 

aktivitet.  

 

Tidig postoperativ utvärdering  

Försökspersonerna testade sin styrka och svarade på självskattningsformulär i 

medel 25 (SD=±34) månader efter skada och 5 månader (SD=± 3) efter operation. 

Ingen signifikant skillnad i tidig postoperativ styrka fanns mellan de FP som 
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senare återgick till sin tidigare fysiska aktivitet jämfört med de som inte återgick 

(Figur 4).  

 

 

Figur 4: Medelvärde och 95 % konfidensintervall av tidig postoperativ styrka (Watt) i 

knäextensorer (Quadriceps Skadat/Friskt) och knäflexorer (Hamstrings Skadat/Friskt) hos 

de som återgick (Åter) och de som inte återgick (Ej åter) till sin tidigare fysiska aktivitet.  

 

Ingen signifikant skillnad fanns tidigt postoperativt mellan de FP som senare 

återgick till sin tidigare fysiska aktivitet jämfört med de som inte återgick 

avseende tidig postoperativ fysisk aktivitet (Tegner och PAS), tilltro till sin 

förmåga (K-SES) (Figur 5) och smärta, symptom, ADL-funktion, idrottsfunktion 

eller knärelaterad livskvalitet (KOOS) (Figur 6).  

 

Vid det tillfälle då FP besvarande frågeformulären, det vill säga i medel 44 

månader efter främre korsbandsskadan och 25 månader efter operation, var det 

signifikant (p<0,05) fler FP av dem som hade återgått till sin fysiska aktivitet, som 

angav att de just nu hade en högre eller samma nivå än innan skadan, jämfört med 

som inte återgått (Figur 7). På motsvarande sätt var det signifikant (p<0,05) fler av 

de som återgått, som tränade för fullt just nu och signifikant (p<0,05) färre som 

tränade på en anpassad nivå just nu jämfört med de som inte återgick (Figur 8). 

 



 

 

 

12 

 

 
 

Figur 5: Medelvärde och 95 % konfidensintervall för tidig postoperativ fysisk aktivitet 

(Tegner och PAS Före, Nu och Mål) samt tilltro till sin förmåga Nu och Framtid (K-SES). 

Notera att PAS Före, PAS Nu samt PAS Mål är graderad från 1-4.  

 

 

Figur 6: Medelvärde och 95 % konfidensintervall för tidig postoperativa poäng på KOOS; 

smärta, symtom, dagliga aktiviteter, idrott/motion samt livskvalitet. 100 indikerar inga 

symtom/problem.  
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Figur 7: Nuvarande fysisk aktivitetsnivå hos samtliga 66 FP.  

 

 

Figur 8: Nuvarande tränings- och tävlingsnivå hos samtliga 66 FP 
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Diskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka hur många FP som återgått till sin 

tidigare fysiska aktivitet efter en främre korsbandsrekonstruktion. Syftet var även 

att försöka karaktärisera de patienter som återgått till fysisk aktivitet och de som 

inte gjort det. Föreliggande studie visade att vid 12 månader efter en främre 

korsbandsrekonstruktion hade 56 % av FP återgått till sin tidigare fysiska aktivitet, 

vilket överensstämmer med Langford och medarbetare samt Colombet och 

medarbetare där 51 % respektive 56 % återgått vid 12 respektive 15 månader 

(12,13). Sattes kriteriet högre, det vill säga ”tillbaka till samma nivå eller högre än 

innan skadan” sjönk återgångssiffran. Två månader efter återgång till fysisk 

aktivitet (14 månader postoperativt) hade endast 14 % lyckats komma tillbaka till 

samma eller högre nivå medan vid sex månader efter återgång (18 månader post 

operativt) hade 27 % kommit tillbaka till samma eller högre nivå vilket kan liknas 

med Arden med medarbetares studie där 33 % var tillbaka efter 12 månader (1). 

Det var signifikant fler FP av de som hade återgått till sin tidigare fysiska 

aktivitet, som angav att de just nu hade en högre eller samma nivå än innan 

skadan, jämfört med som inte återgått. På motsvarande sätt var det signifikant fler 

av dem som återgått, som tränade för fullt just nu och signifikant färre som 

tränade på en anpassad nivå just nu jämfört med de som inte återgick. 61 % 

procent av totala FP angav att de just nu var aktiva i en ny fysisk aktivitet. Ingen 

signifikant skillnad förelåg avseende tidig postoperativ muskelfunktion, fysisk 

aktivitet, symtom, funktion, knärelaterad livskvalitet och tilltro till sin förmåga 

hos de män som senare återgick till sin tidigare fysiska aktivitet jämfört med dem 

som inte återgick. Resultaten från denna studie diskuteras vidare under rubriken 

”resultatdiskussion”. 

 

Metoddiskussion  

Det frågeformulär som konstruerades i forskningsgrupp för denna studie 

diskuterades sedan noga i en expertgrupp bestående av åtta legitimerade 

sjukgymnaster med stor erfarenhet av patienter med främre korsbandsskada. 

Syftet med detta var att få frågorna så tydliga, lättförståeliga och relevanta som 

möjligt. Frågorna pilottestades sedan på 10 korsbandsopererade personer som 
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svarade och lämnade synpunkter. Formuläret bedömdes därför väl genomarbetat 

och ansågs ha en god ytvaliditet (32, 33).  

 

En länk till frågeformuläret E-postades till FP som besvarade frågorna utan 

möjlighet att kunna fråga någon testledare på plats om det var något de undrade 

över. I E-postutskicket fanns däremot telefonnummer och E-postadress till 

testledare och projektansvarig. Ingen FP hörde av sig med frågor. Hantering av E-

postutskick och Web-formulär bedömdes som smidigare, tidseffektivare och 

billigare än det ”traditionella” sättet, att skicka ut formulären per post. 

Påminnelser gjordes även de via E-post och telefon. Majoriteten av de tillfrågade 

var mellan 20-40 år och antogs därför ha god datorvana.  

 

Den valda studiepopulationen baserades på de män med främre 

korsbandsoperation som fanns tillgängliga i testdatabasen efter fyra års kliniska 

tester på främre korsbandsopererade. Bland dessa män fanns både 

tävlingsidrottare och motionärer.  

 

Det kan spekuleras i att det kan vara lättare att återgå till löpning och styrketräning 

på motionsnivå jämfört med till fotboll eller innebandy på elit-/tävlingsnivå. 

Fotboll och innebandy innehåller å ena sidan hopp, pivoterande moment och 

hastiga riktningsförändringar som ställer stora krav på god knäledsfunktion. Å 

andra sidan kan elitidrottaren ha lättare att motivera sig och genomföra all den 

hårda, regelbundna och tuffa träning som krävs under en korsbandsrehabilitering. 

Det fanns emellertid ingen signifikant skillnad avseende återgång grupperna 

emellan.  

 

Det var endast en person som vid telefonpåminnelse tackade nej till studien. I 

frågeformuläret fanns informationen: ”För att komma till frågeformuläret klicka 

på knappen nedan” samt ”Om du inte vill deltaga stänger du ner sidan” (Bilaga 2). 

Därmed kunde ingen registrering göras av vilka som faktiskt tackade nej till 

studien och dessa personer kan ha fått påminnelser samt telefonsamtal trots att de 

tackat nej. Det förekom emellertid ingen irritation vid telefonpåminnelse, utan de 

flesta sa att de hade tänkt svara men bara glömt bort det. I stället gav FP oftast en 
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positiv respons vid telefonpåminnelse och de tyckte det var roligt att någon 

intressera sig för deras knä.  

 

I denna studie var det 30 % av de tillfrågade som inte svarade på frågeformuläret. 

Det är möjligt att de som inte svarade var fullt nöjda med sitt knä, hade återgått till 

tidigare fysiska aktivitet och därmed inte tyckte det kändes nödvändigt att svara. 

Å andra sidan kan det ha varit tvärtom, att de som inte svarade var missnöjda med 

sitt knä, frustrerade och därmed inte svarade. Det finns emellertid ingen anledning 

att tro att de som inte svarade skulle skilja sig från de andra i studien. Inga 

skillnader sågs i ålder längd, vikt och tidigare fysisk aktivitet. Erfarenheter från 

telefon- och E-postpåminnelserna var att FP ansåg att de antingen inte hade tid att 

svara eller glömde bort att svara. En svarsfrekvens på 71 % bedöms därför 

acceptabel då det inte fanns något som pekade på några skillnader mellan de som 

svarat och de som inte svarat. 

 

En viktig begränsning med denna studie var att den är retrospektiv där FP 

förväntades komma ihåg när de återgick till sin tidigare fysiska aktivitet och till 

vilken nivå. FP besvarade frågeformuläret i medel 25 månader efter operation.  

 

Resultatdiskussion 

I denna studie hade 56 % av FP lyckats återgå till sin tidigare fysiska aktivitet i 

medel 12 månader postoperativt vilket kan tyckas stå i kontrast till Arden och 

medarbetares (1) stora studie, omfattande över 500 personer, där endast 33 % 

återgått 12 månader efter operation. En anledning till skillnaden kan vara att 

Arden och medarbetare använde ”åter till sin tidigare nivå av tävlingsidrott” som 

kriteriet på återgång. De hade studerat elitidrottare som utövade Australiensisk 

fotboll, vanlig fotboll, basket och ”netball”, vilka alla är sporter som ställer 

mycket höga krav på knäleden (1).  

 

När kriteriet på återgång skärptes i föreliggande studie till: ”tillbaka till samma 

nivå eller högre nivå” sjönk återgångssiffran till 14 % respektive 27 %, två 

respektive sex månader efter återgång. Det innebär att först efter 18 månader 

(12+6 månader), jämfört med 12 månader i Ardens och medarbetares studie (1), 
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hade cirka en tredjedel av FP i denna studie återgått till samma eller högre nivå 

som före skadan.  

 

Det framgår inte tydligt om Arden och medarbetare (1) hade exkluderat personer 

med associerade skador i knäleden, men tolkningen är att de inte exkluderade 

dessa, vilket inte heller är gjort i denna studie. Studierna bör därför kunna 

jämföras och visar också liknade resultat. Att exkludera personer med associerade 

skador, såsom menisk-, kolateralligament- eller broskskada, för att erhålla en 

population patienter med enbart en främre korsbandsskada, är vanskligt och inte 

realistiskt. Majoriteten av dem som skadar sitt främre korsband anses ha 

associerade skador (22). En möjlighet hade varit att gå igenom alla FP 

operationsberättelser, men detta var inte genomförbart. Dessutom finns en 

svårighet i bedömningen av skadans storlek och betydelse för rehabiliteringen och 

möjligheten att återgå till tidigare fysisk aktivitet. 

 

I kontrast till föreliggande studie angav Langford och medarbetare (12) att 

patienter med associerade skador exkluderades i deras studie och redovisar en 

högre återgångsfrekvens än föreliggande studie. Tolv månader efter operation 

hade 51 % återgått till tävlingsidrott (12). Det finns andra studier som visar på 

ännu högre återgångsiffror (86-92 %) (30,14). En möjlig förklaring skulle kunna 

vara att dessa studier ej specificerat om det är tidigare sport de återgått till och om 

det rör sig om samma nivå som före skadan. 

 

I frågeformuläret ställdes frågan: ”Hur ser din nuvarande fysiska aktivitetsnivå 

ut”. På grund av frågans placering i formuläret finns det risk att frågan tolkas på 

olika sätt av FP eftersom frågan föregicks av: ”Har du återgått till någon annan 

fysisk aktivitet”. Med andra ord kan frågan om nuvarande fysiska aktivitetsnivå 

relateras till antingen tidigare fysisk aktivitet eller till annan fysisk aktivitet. Detta 

faktum är olyckligt då det hade varit intressant att jämföra nuvarande nivå i den 

fysiska aktivitet FP utövade före skadan med aktivitetsnivån FP bedrev 2 

respektive 6 månader efter återgång till tidigare fysisk aktivitet 

 

Studeras enbart de FP som svarat att de idag inte utövar en annan fysisk aktivitet 

men anger att de återgått till sin tidigare fysiska aktivitet elimineras dock risken 
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till tolkningsfel. De antal FP som idag återgått till sin tidigare fysiska aktivitet 

men som inte angett att de utövar en annan fysisk aktivitet är 16 till antalet. Två 

respektive sex månader efter återgång till tidigare fysisk aktivitet hade två 

respektive sex personer av dessa 16 angett att de återgått till en aktivitetsnivå som 

var samma eller högre än innan skadan. På frågan om nuvarande fysisk 

aktivitetsnivå (25 månader efter operation) svarade nio personer att de befann sig 

på samma eller högre aktivitetsnivå jämfört med innan skada. Baserat på dessa 

resultat kan det utläsas att även 18 månader efter operation finns det chanser till en 

lyckosam återgång till tidigare nivå av fysisk aktivitet.  

 

Detta står i kontrast med F W Smith med medarbetares studie (26) där 89 % av de 

som återgått 12 månader postoperativt till samma nivå de tävlade på före sin 

skada, men vid uppföljning (43 månader efter operation) var det bara 54 % av de 

som återgått som lyckats bibehålla denna nivå. Resultaten från denna studie står 

även i kontrast till Arden med medarbetares uppföljningsstudie (8) där de visade 

att de som inte hade återgått till någon form av idrott/sportaktivitet efter 12 

månader, hade inte heller lyckats göra detta med mer tid på sig (39 månader efter 

operation) (8).  

 

Patienten blir ofta informerad av läkaren att kunna återgå till idrott/tidigare fysiska 

aktivitet 6-12 månader efter operation (9,10). Denna studie pekar på att det tar 

betydligt längre tid, det vill säga cirka 18 månader eller mer. Nyligen publicerade 

studier bekräftar att det tar lång tid (8-15 månader) (12,13,14,1) innan den 

skadade kan göra en lyckosam återgång till sin tidigare fysisk aktivitet. Det får 

anses viktigt att patienten får rätt tidsperspektiv på sin rehabilitering. 

Förväntningar anses vara en viktig faktor (11,23,25). Stämmer inte verkligheten 

med förväntningarna finns risk för frustration och patienten kan ge upp om det tar 

längre tid än vad läkaren informerat om (11).  

 

Slutsats 

Drygt hälften av män som opereras för främre korsbandsskada anger att de återgår 

till sin tidigare fysiska aktivitet ett år efter operation, men inte till samma nivå. Ett 

och ett halvt år efter operation var det en tredjedel av männen som angav att de 

nått upp till samma eller högre nivå. Vid drygt två år efter operation kvarstår att de 
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män som återgår bibehåller en högre fysisk aktivitetsnivå jämfört med de som inte 

återgår till sin tidigare fysiska aktivitet. 

 

Tackord 

Jag skulle vilja tacka Christoffer Thomeé, som är ansvarig för databasen, för all 

värdefull hjälp och med programmering av Webenkäten. Vidare vill jag tacka alla 

kollegor och patienter på Sportrehab som haft värdefulla synpunkter och hjälpt till 

att få fram frågeformuläret samt alla patienter som tålmodigt besvarat 

frågeformuläret. 
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Bilaga 1 

 

Hej! 

 

Vi genomför en undersökning på dig som opererats för främre korsbandskada och 

testat din styrka på Sportrehab idrottsskademottagning.  

 

Vi undrar om du återgått eller inte till fysisk aktivitet efter din operation?  

 

Vi har några frågor som endast tar ett par minuter att svara på via länken: 

http://sportrehab.se/tester/ater_till_fysisk_aktivitet/ 

 

Fullständig information om projektet hittar du på länkens förstasida.  

 

 

Vänligen 

 

Testledare: 
Charlie Lundh Petersen 
Leg. sjukgymnast 

Ch_arlie@hotmail.com 

0708-887750  

Testledare: 
Lina Carlsson 
Leg. sjukgymnast 

lina84@yahoo.com 

0739-139027 

Projektansvarig: 
Roland Thomeé 
Leg. sjukgymnast, docent 

roland.thomee@telia.com 

0705-987023 

 

http://sportrehab.se/tester/ater_till_fysisk_aktivitet/
mailto:Ch_arlie@hotmail.com
mailto:lina84@yahoo.com
mailto:roland.thomee@telia.com
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Bilaga 2 

Återgång till fysisk aktivitet 
efter främre korsbandsoperation 
 

Information till deltagare 
 

Bakgrund 
I Sverige drabbas varje år cirka 6000 personer av främre korsbandsskada varav 

cirka hälften opereras. Alla återgår inte till fysisk aktivitet. Det finns behov av mer 

kunskap om vilka som återgår och vilka som inte återgår.  
 

Syfte 
Projektets syfte är att ta reda på: hur många som återgår till fysisk aktivitet. 

sambandet mellan återgång till fysisk aktivitet och styrka, spänst, symtom, tilltro 

till sin förmåga samt tidigare fysisk aktivitet skillnader mellan män och kvinnor. 
 

Förfrågan om deltagande 
Du uppfyller kraven för att vara med i denna studie eftersom du har testat din 

styrka eller hoppförmåga samt fyllt i frågeformulär hos din sjukgymnast på 

Sportrehab sjukgymnastik och idrottsskademottagning i Göteborg. Vi önskar få 

använda dessa data till vår studie samt få dina svar på frågorna på nästa sida. 
 

Hantering av data och sekretess 

Resultaten kommer presenteras i två magisteruppsatser våren 2012. Resultaten 

kommer även publiceras i en medicinsk tidskrift. Detta kommer att göras 

konfidentiellt, under tystnadsplikt och under inga omständigheter kommer ditt 

namn att avslöjas. 
 

Frivillighet  

Deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta utan 

förklaring. 
 

Projektgrupp 
Detta projekt är ett samarbete mellan Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs 

Universitet, Linnéuniversitetet i Kalmar samt Sportrehab Sjukgymnastik & 

Idrottsskademottagning i Göteborg.  

 
 

För att komma till frågeformuläret klicka på knappen nedan. 

Om du inte vill deltaga stänger du ner sidan.  

 
 

Om du har några frågor får du gärna kontakta oss. 

Testledare: 

Charlie Lundh 

Petersen 

Leg. sjukgymnast 

Ch_arlie@hotmail.com 

0708-887750  

Testledare: 

Lina Carlsson 
Leg. sjukgymnast 

lina84@yahoo.com 

0739-139027 

Projektansvarig: 

Roland Thomeé 
Leg. sjukgymnast, docent 

roland.thomee@telia.com 

0705-987023  

 

mailto:Ch_arlie@hotmail.com
mailto:lina84@yahoo.com
mailto:roland.thomee@telia.com
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Bilaga 3 

 

Återgång till fysisk aktivitet 
efter främre korsbandsoperation 
 

Förnamn:  

Efternamn:   
 

Vilken fysisk aktivitet (idrott, motion eller sport) höll du på med innan din 

skada? 
(Ange aktiviteten med högsta nivån, om du höll på med flera) 

 
 

På vilken nivå utövade du din fysiska aktivitet före skadan?  

(t.ex. division, elit, motionär, etc) 

 
 

Hur många gånger i veckan tränade du din fysiska aktivitet?  
(i medeltal för 6-månaders-perioden innan skadan) 

 
 

Hur många gånger i veckan tränade du sammanlagt om du räknar alla dina 

fysiska aktiviteter?  
(i medeltal för 6-månaders-perioden innan skadan) 

 
 

Hur många gånger i veckan tävlade du i din fysiska aktivitet?  

(i medeltal för 6-månaders-perioden innan skadan, skriv "0" om du inte tävlade) 

 

Har du återgått till din tidigare fysiska aktivitet? 

(idrott, motion eller sport) 

Ja Nej  

Om Ja, ange när du återgick till 

din tidigare fysiska aktivitet, 

samt svara på de blåa frågorna 

nedan! 

År: (ex. 

1998) 

 Månad:  

 

Om Nej, beskriv kortfattat varför:  
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OBS! Frågorna i blått gäller endast dig som svarade ja på föregående fråga.  

 

Vilken nivå hade du de 2 första månaderna efter återgång till din tidigare 

fysiska aktivitet? 

Jag var tillbaka till högre nivå än innan skadan 

Jag var tillbaka till samma nivå som innan skadan 

Jag var tillbaka till en lägre nivå än innan skadan 

 

Hur mycket tränade och tävlade du de 2 första månaderna efter återgång till 

din tidigare fysiska aktivitet?  

Jag tränade och tävlade för fullt  

Jag tränade för fullt men tävlade på en anpassad nivå 

Jag tränade för fullt men tävlade inte 

Jag tränade och tävlade på en anpassad nivå 

Jag tränade på anpassad nivå men tävlade inte 

 

Vilken nivå hade du när det gått 6 månader efter att du återgått till din 

tidigare fysiska aktivitet? 

Jag var tillbaka till högre nivå än innan skadan 

Jag var tillbaka till samma nivå som innan skadan 

Jag var tillbaka till en lägre nivå än innan skadan 

 

Hur mycket tränade och tävlade du när det gått 6 månader efter att du 

återgått till din tidigare fysiska aktivitet?  

Jag tränade och tävlade för fullt  

Jag tränade för fullt men tävlade på en anpassad nivå 

Jag tränade för fullt men tävlade inte 

Jag tränade och tävlade på en anpassad nivå 

Jag tränade på anpassad nivå men tävlade inte 

Jag hade slutat med min tidigare sport 

 

Har du återgått till någon annan fysisk aktivitet? (idrott, motion eller sport) 

Ja Nej  

Om Ja ange vilken sport?  

 

Hur ser din nuvarande fysiska aktivitetsnivå ut? 

Jag är tillbaka till högre nivå än innan skadan 

Jag är tillbaka till samma nivå som innan skadan 
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Jag är tillbaka till en lägre nivå än innan skadan 

 

Hur mycket tränar och tävlar du för närvarande?  

Jag tränar och tävlar för fullt  

Jag tränar för fullt men tävlar på en anpassad nivå 

Jag tränar för fullt men tävlar inte 

Jag tränar och tävlar på en anpassad nivå 

Jag tränar på anpassad nivå men tävlar inte 

Jag varken tränar eller tävlar 

 

Om du har ytterligare information skriv gärna här: 

 

 

 

Om du har några frågor får du gärna kontakta oss. 

Testledare: 

Charlie Lundh 

Petersen 
Leg. sjukgymnast 

Ch_arlie@hotmail.com 

0708-887750  

Testledare: 

Lina Carlsson 
Leg. sjukgymnast 

lina84@yahoo.com 

0739-139027 

Projektansvarig: 

Roland Thomeé 

Leg. sjukgymnast, docent 

roland.thomee@telia.com 

0705-987023  

 

 

mailto:Ch_arlie@hotmail.com
mailto:lina84@yahoo.com
mailto:roland.thomee@telia.com
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Bilaga 4 

 

Flödesschema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För 6-40 månader sedan: 

 Styrketest 

 Självskattningsinstrument  

– KOOS 

– PAS 

– Tegner 

– K-SES 

 Lagras i databas 

2008-2011 

Männen i databas  matchas mot inklusions- och 

exklusionskriterier. 

 n=93 

HT 2011 

HT 2011 
Frågeformulär angående återgång till fysisk 

aktivitet skapas och diskuteras i expertgrupp. 

Frågeformulär pilottestas på 10 

korsbandsopererade. 

Frågeformulär och formulär för samtycke 

skickas ut till n=93 FP som matchar inklusions- 

och exklusionskriterier 

Insamling av frågeformulär. 

 Bortfall: n=1 

 Svar: n=66 (71 %) 

Frågefomulär angående återgång till fysisk 

aktivitet jämförs med tidigare insamlad data 

(styrka- och självskattningsformulär). 

VT 2012 

VT 2012 

VT 2012 

VT 2012 


