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Abstract  
Background: Anterior cruciate ligament injury is a serious injury, which mainly occurs 

in pivoting sports and is more frequent for women.  

Purpose: The purpose of this study was to evaluate to what extent women return to their 

previous physical activity after an ACL reconstruction. Another purpose was to 

characterize those patients who successfully return and those who do not. 

Method: Sixty four women, who had undergone ACL surgery using hamstrings graft, 

were evaluated with an early post-operative battery of strength tests and self-assessment 

scales. They answered a web-based questionnaire with questions about if and to what 

level they had succeeded in returning to their previous physical activity. These answers 

were compared to the results from the early battery of tests.  

Results: Thirty women (47%) reported that they had returned to their previous physical 

activity. They increased their level of activity after returning. Those women who 

returned had a higher hamstrings LSI, a higher goal for their future physical activity, a 

higher current physical activity level and scored higher on KOOS. 

Conclusion: Those women who successfully returned to their previous physical activity, 

had, in the early postoperative tests a higher physical activity, a higher goal for their 

future physical activity, lower pain and symptoms, better knee function, a higher quality 

of life and a higher hamstrings LSI. 

Key words: Self-assessment scales, battery of tests, muscle function, ACL. 

Level of evidence: II, retrospective study with a prognostic value.   
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Sammanfattning 
Bakgrund: Främre korsbandsskada är en allvarlig skada som förekommer framförallt 

inom pivoterande sporter och drabbar kvinnor i större utsträckning än män. 

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

kvinnor kommer tillbaka 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: Sextiofyra kvinnor som opererat sitt främre korsband med hamstringsgraft för 6-

36 månader sedan, utvärderades med ett tidigt postoperativt testbatteri av styrketester 

samt självskattningsformulär. De svarade även vid ett senare tillfälle på ett web-baserat 

frågeformulär med frågor om hur de lyckats återgå till tidigare fysisk aktivitet och till 

vilken aktivitetsnivå. Svaren användes sedan för att utvärdera resultaten på testerna.  

Resultat: Trettio kvinnor (47%) angav att de var tillbaka till tidigare fysisk aktivitet. 

Aktivitetsnivån för de som återgick var högre vid sex månader än vid två månader efter 

återgång. De som återgick hade ett högre LSI, en högre målsättning för sin framtida 

aktivitetsnivå på Tegner, högre aktivitetsnivå vid testtillfället och högre framtida 

målsättning på PAS. Även på KOOS hade de som återgick högre resultat på 

kategorierna, smärta, symptom, idrott och motion samt knärelaterad livskvalitet. 

Konklusion: De kvinnor som lyckades återgå till sin tidigare fysisk aktivitet hade tidigt 

postoperativt högre fysisk aktivitet, högre målsättning med framtida fysisk aktivitet, 

lägre smärta och symptom, bättre knäfunktion, högre livskvalitet och högre LSI i 

hamstrings, jämfört med de kvinnor som inte återgick. 

Nyckelord: Självskattningsinstrument. Testbatteri. Muskelfunktion, ACL. 

Level of evidence: II, retrospektiv studie med prognostiskt värde 
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Introduktion 

Främre korsbandsskada är en allvarlig skada och förekommer framförallt inom 

pivoterande sporter (1-3). Främre korsbandsruptur kan leda till en lång frånvaro från 

idrott och den skadade kanske aldrig kommer tillbaka till samma nivå som tidigare, eller 

måste sluta helt med sin idrott (1, 4). I Sverige utförs cirka 3300 främre 

korsbandsrekonstruktioner per år, varav 43% på kvinnor och det antas att cirka 7200 

personer ådrar sig en främre korsbandsskada varje år. Den vanligaste sporten i Sverige 

där korsbandet skadas är fotboll, följt av innebandy för män och utförsåkning för 

kvinnor (4). Kvinnor anses ha 4-6 gånger större risk att få en främre korsbandsskada (5-

7). Teorierna om varför kvinnor har högre skaderisk än män är många; bland annat ser 

kvinnors anatomi annorlunda ut och det har diskuterats om kvinnor har en annan vinkel 

i bäckenet, en ökad q-vinkel i knäleden, samt att kvinnor verkar ha större benägenhet att 

valgusera knäna i landningar. Det diskuteras även om att hormonnivåerna under 

menstruationscykeln skulle ha ett samband med ökad skaderisk, framförallt att en ökad 

nivå östrogen under ägglossningen verkar påverka korsbandets hållfasthet och förmåga 

att stå emot belastning. Kvinnors korsband är även något mindre och smalare även om 

inget säkert samband med ökad skaderisk har kunnat ses (8, 9). 

 

Det är svårt att förutse vilka och hur många av de skadade som kommer tillbaka till sin 

tidigare nivå av idrott efter en korsbandsskada och litteraturen pekar på att det är långt 

ifrån alla som lyckas. Färska studier visar att, ett år efter operation, har endast 33% 

lyckats återgå till den nivån de var på innan skadan och att efter sju år så har endast 45% 

lyckats återgå till sin tidigare nivå (1, 2). Andra studier visar att cirka 65% hade återgått 

till tävlingsnivå 12 månader efter operation (10-13). Även här verkar kvinnor vara mer 

drabbade. Ardern och medarbetare redovisade 2010 att 26% av kvinnor återgått till 

samma nivå som innan skadan ett år efter operation, jämfört med 37% för män, även om 

kvinnorna uppgett samma intentioner att gå tillbaka som män (1). Det skiljer mycket i 

litteraturen, avseende hur återgång till idrott efter korsbandsskada rapporteras och olika 

definitioner används för vad som avses med återgång till idrott (1, 14-16).  

 

Varför förhållandevis få återgår till sin tidigare fysiska aktivitetsnivå efter en främre 

korsbandsoperation är inte klarlagt. Bra muskelfunktion är viktigt men anses inte 
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tillräckligt för att avgöra hur det kommer gå för den enskilde idrottaren (15). Det har 

föreslagits att psykologiska skillnader, till exempel rädsla för re-ruptur, skada i andra 

knät eller annan följdskada, påverkar om rehabiliteringen och återgången kommer att 

lyckas (17) och det finns teorier om att det är möjligt att se tecken på denna skillnad 

redan sex månader efter operation (12, 18). Preoperativ hög tilltro till sin egen förmåga, 

hög styrka och lägre smärta är tre prediktorer för en lyckad rehabilitering (19-21). 

 

Validerade självskattningsformulär kan ha stor möjlighet att avgöra vilka som 

fortfarande har problem med sitt knä och inte är redo att återgå till idrott trots bra 

resultat på styrke- och hopptester (10, 16). För att få en bättre bild av hur många som 

återgår till idrott efter främre korsbandsskada har det föreslagits att bättre beskriva till 

vilken nivå de skadade återgår samt bättre undersöka orsakerna till varför vissa inte 

lyckas (16, 22, 23). 

 

Syfte 

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

tidigare 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 deras tidiga postoperativa:  

 Muskelfunktion 

 Fysisk aktivitet  

 Symptom  

 Smärta  

 Funktion  

 Knärelaterad livskvalitet  

 Tilltro till sin egen förmåga. 

 

 

Material och metod 

Försökspersoner (FP) 

På Sportrehab Idrottsskademottagning i Göteborg har sedan 2008 patienter med 

knäskada utvärderats med validerade mätningar av muskelfunktion (explosiv styrka 
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qudriceps och hamstrings), fysisk aktivitet (PAS, Tegner), symtom, funktion, 

knärelaterad livskvalitet (KOOS) och tilltro till sin förmåga (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 kvinnor.  

 

Inklusionskriterier: Kvinnor som fanns registrerade i databasen vilka 6-36 månader 

tidigare genomgått en unilateral främre korsbandsrekonstruktion med hamstrings- eller 

patellarsenegraft.  

Exklusionskriterier: Kvinnor med en tidigare korsbandsrekonstruktion i samma knä, 

kvinnor som inte behärskade svenska språket, samt personer under 15 år. I denna 

rapport studeras de 64 (77%) av de 83 kvinnor som uppfyllde inklusionskriterierna, 

hade korrekta kontaktuppgifter registrerade i databasen och som svarade på 

frågeformuläret. Initialt var det 88 FP i databasen som uppfyllde inklusionskriterierna 

dock hade fem av dessa inte längre några korrekta kontaktuppgifter och gick därför inte 

att få tag på, varav dessa fem exkluderades helt ur studien. Övriga 19 FP svarade inte på 

frågeformuläret. FP´s ålder, längd, vikt presenteras i Tabell 1 och FP´s fysiska 

aktiviteter som de utövade innan skadan presenteras i Tabell 2. 

 

 
Tabell 1 – Ålder, längd och vikt för de 64 FP som svarade på 

frågeformuläret. 

 

 Ålder, år Längd, cm Vikt, kg 

Medel ±(SD) 

Min-Max 

 

27 (9) 

15-51 

 

169 (5) 

156-184 

 

67 (10) 

46-95 
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Tabell 2 - Fördelning av fysiska aktiviteter hos 

de 64 FP som svarat på frågeformuläret. 

Fysisk Aktivitet Antal utövare 

Fotboll 18 

Alpint (snowboard, längdskidor, slalom) 13 

Handboll 10 

Klasser (Friskis & Svettis, aerobics osv.)  9 

Innebandy 7 

Löpning  6 

Racketsport (badminton, tennis) 6 

Styrketräning 5 

Gymnastik  2 

Klättring  2 

Ridsport  2 

Volleyboll 2 

Basket  1 

Down hill-cykel 1 

Golf  1 

Hockey  1 

Inlines  1 

Judo 1 

Orientering  1 

Segling  1 

Simning 1 

En person kan utöva flera än en fysisk aktivitet. 

 

 

Procedur 

FP i denna studie hade för 6-36 månader sedan genomgått tester av explosiv styrka i 

quadriceps och hamstrings, samt besvarat självskattningsformulär om fysisk aktivitet 

(PAS, Tegner), symptom, smärta, funktion, knärelaterad livskvalitet (KOOS) och tilltro 

till sin förmåga (K-SES), se vidare i flödesschema (Bilaga 4). I denna studie användes 

FP´s första styrketest och svar på självskattningsformulär vilket genomfördes i medel 

sex månader (SD ±4,5 min-max 3–31) 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 

uppvärmning, bestående av tio minuters cykling, fem minuter på lätt belastning följt av 

fem minuter på högre belastning. FP fick själv bestämma belastningsnivån. Dessutom 
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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 (24). 

 

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 fem olika vikter. Vikten höjdes med fem kilo per försök som startade 

var 30:e sekund. Det maximala medelvärdet av effekt beräknades (24).  

 

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 (24).  

 

   
 
Figur 1 - Testsituation för styrketest av knäextensorer och knäflexorer, samt linear encoder fastsatt till 

testmaskinernas viktmagasin. 
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Utvärdering med validerade frågeformulär/självskattningsformulär 

Tegners aktivitetsskala (Tegner)(modifierad år 2000) – Tegner är ett validerat 

självskattningsformulär där FP anger nivå av sportaktivitet/arbete från 1-10. 

Svarsalternativ ett representerar den aktivitet som är minst ansträngande för knät medan 

tio är mycket ansträngande för knät som t.ex. internationell fotboll (25). 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” (26). 

 

Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) Swedish version LK1.0 - 

KOOS är ett validerat självskattningsinstrument för att utvärdera, symptom, smärta, 

funktion och knärelaterad livskvalitet hos patienter med knäskada. Instrumentet består 

av fem underskalor; smärta, symptom, 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 

symptom och 100 indikerar inga symptom alls (26, 27).  

 

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 (26). 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.  
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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 av 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 (Bilaga 1). 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 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 en gång via telefon. 

 

Etiska överväganden 

Studien är godkänd av Etikkommittén Sydost, Landstinget Kalmar och Blekinge län, 

Linnéuniversitetet. 

 

Statistiska metoder 

Alla data har analyserats i statistikprogrammet Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) version 19. För beskrivande statistik användes vedertagna metoder, för 

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

och för beräkning av skillnader mellan grupper med data på ordinalnivå har Chi
2
 test 

använts. Signifikansnivå p≤0,05 har använts.  

 

Resultat 

Av de 64 FP som inkluderades i denna studie var 27 opererade i vänster knä och 37 i 

höger. Alla FP var opererade med hamstringsgraft. Majoriteten av FP var aktiva innan 
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skadan med både träning och tävling. De som tränade minst gjorde det två gånger i 

veckan och de som tränade mest gjorde det 11 gånger i veckan (Figur 2).  

 

Frågeformuläret mailades till alla FP under samma vecka och FP svarade i medel 36 

månader (SD ±16,4, min-max 12-93) efter skada och 26 månader (SD ±8,4, min-max 6-

41) efter operation.  

 

30 stycken (47%) angav att de, efter sin operation av främre korsbandet, var tillbaka till 

sin tidigare fysiska aktivitet och 34 (53%) angav att de inte lyckats komma tillbaka. De 

FP som återgått till tidigare fysisk aktivitet gjorde detta i medel 17 månader (SD ±8,6, 

min-max 7-41) efter skadan och 11 månader (SD ±5, min-max 5-30) efter operation.  

 

 
 

Figur 2 – Antal pass per vecka alla FP (n=64) utförde innan sin skada. Figuren visar hur många pass de 

tränade sin ”huvudsport”, hur många pass de tränade totalt och hur många pass de tävlade. 

 

Av de 30 FP som återgått till sin tidigare fysiska aktivitet angav 14 FP att de var tillbaka 

till samma eller högre nivå två månader efter återgången. Sex månader efter återgången 

var motsvarande siffra 22 FP (Figur 3). 
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Figur 3 – Fysisk aktivitetsnivå hos de FP som återgått till tidigare aktivitet (n=30) 

två respektive sex månader efter återgången. 

 

Tre FP av de 30 FP som återgått till sin tidigare fysiska aktivitet angav att det tränade 

och tävlade för fullt två månader efter återgång och vid sex månader var motsvarande 

siffra 12 FP (Figur 4). 

 

 
 

Figur 4 – Den tränings- och tävlingsnivå FP (n=30) angav att de hade vid två och 

sex månader efter återgång till tidigare aktivitet. 

 

Av de 34 FP som inte återgått till sin ordinarie fysiska aktivitet angav 28 stycken att de 

börjat med nya fysiska aktiviteter (Tabell 3). 
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Tabell 3 - Fördelning av de nya fysiska aktiviteter de 34 FP 

som inte återgått till tidigare fysiska aktivitet angett att de 

börjat med efter operationen. 

 

Fysisk Aktivitet Antal 

utövare 

Gym 16 

Klasser (Friskis & Svettis, aerobics, motsv.) 10 

Löpning 7 

Ridsport 3 

Cykel 2 

Dans 2 

Promenader 2 

Alpint 2 

Badminton 1 

Crosstrainer 1 

Klättring 1 

Softball 1 

Stavgång 1 

Tennis 1 

En person kan utöva flera än en fysisk aktivitet. 

 

 

Såväl de som återgick som de som inte återgick till sin tidigare fysiska aktivitet var 

signifikant (p<0,001) svagare i sitt opererade ben i den tidiga postoperativa styrketesten 

(Figur 5). De som inte återgick hade ett Limb symmetry index (LSI) på 80% för styrka i 

knäflexorerna vilket var signifikant (p<0,05) lägre jämfört med de som återgick till sin 

tidiga fysiska aktivitet (LSI = 89%) (Figur 6). 
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Figur 5 – Resultat styrketester (watt) hamstrings och quadriceps för alla FP (n=64) vid första testtillfället 

efter operation. Fördelat på de som återgått till tidigare fysisk aktivitet (n=30) och de som inte gjort det 

(n=34). 

 

 

 

 

 
 

Figur 6 – Limb symmetry index (LSI) i procent för quadriceps och hamstrings vid första testtillfället efter 

operation för alla FP (n=64). Fördelat på de som återgått till tidigare fysisk aktivitet (n=30) och de som 

inte gjort det (n=34). 

 

 

 

De som inte återgick hade, jämfört med de som gjorde det, en lägre framtida 

målsättning för sin fysiska aktivitetsnivå enligt Tegners aktivitetsskala. På motsvarande 

sätt hade de som inte återgick en signifikant (p<0,05) lägre frekvens och intensitet samt 

lägre målsättning med sin frekvens och intensitet av fysisk aktivitet, enligt PAS. Inga 

signifikanta skillnader förelåg mellan grupperna avseende tilltro till sin förmåga (Figur 

7). 
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Figur 7 – Medelvärde och 95% konfidensintervall på självskattningsformulären vid första testtillfället 

efter operation för alla FP (n=64). Fördelat på de som återgått till tidigare fysisk aktivitet (n=30) och de 

som inte gjort det (n=34). PAS har fyra som maxresultat de övriga har tio.  

 

 

De som inte återgick hade lägre värden på KOOS dimensioner: smärta, symptom, idrott 

& motion och knärelaterad livskvalitet vid den tidiga postoperativa utvärderingen 

jämfört med de som återgick till sin tidigare fysiska aktivitet (Figur 8). 

 

 
 

Figur 8 - Knäfunktion enligt KOOS vid det första testtillfället efter operation för alla FP (n=64). Fördelat 

på de som återgått till tidigare fysisk aktivitet (n=30) och de som inte gjort det (n=34).  
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Vid det tillfälle då FP besvarande frågeformulären, det vill säga i medel 36 månader 

efter främre korsbandsskadan och 26 månader efter operation, var det signifikant fler FP 

av de som hade återgått till sin fysiska aktivitet, som angav att de just nu hade en högre 

eller samma nivå än innan skadan, jämfört med de som inte återgått (Figur 9). 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 10). 

 

 

 

 
 

Figur 9 – Den fysiska aktivitetsnivå antal FP angav sig ha vid svarstillfället 
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Figur 10 - Den nivå antal FP angav sig träna och tävla på vid svarstillfället 

 

 

 

 

 

Diskussion 

Huvudfyndet i denna studie var att 48% av FP lyckats återgå till sin tidigare 

aktivitetsnivå. Detta stämmer överens med gällande litteratur, även om återgången var 

högre än vad en del tidigare studier visat, exempelvis Ardern och medarbetare, som 

hade en återgång på 26% för kvinnor och 33% totalt efter ett år (1). Vidare visar en 

sammanställning av 15 artiklar av Kvist och medarbetare (18) att 56% av de 

korsbandsopererade återgått till sin tidigare aktivitetsnivå, tyvärr delar de inte upp 

resultaten på män och kvinnor. Andra studier har visat ännu högre siffror på återgång, 

exempelvis Gobbi och medarbetare och Langford och medarbetare (10, 12), som 

redovisat 65% återgång till tidigare fysisk aktivitet, även här sammanslaget män och 

kvinnor. 

 

I föreliggande studie finns även signifikanta skillnader mellan de FP som lyckats återgå 

och de som inte gjort det avseende tidig postoperativ smärta, symptom, idrott & motion 

och livskvalitet på KOOS, aktivitetsnivå ”just nu” och framtida målsättning på PAS 

samt aktivitetsnivå ”just nu” på Tegner. Tidig postoperativ utvärderingen med 
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självskattningsformulär som KOOS, Tegner och PAS skulle därför kunna indikera vilka 

som har bättre förutsättningar att återgå till tidigare aktivitet och vilka som möjligen 

behöver extra insatser i sin rehabilitering. 

 

Metoddiskussion 

Populationen i denna studie var fysiskt aktiva på olika nivåer och var förhållandevis 

spridda i ålder vilket skulle innebära att det är rimligt att anta att FP är representativa för 

Sveriges korsbandsopererade kvinnor. 

 

Svarsfrekvensen var 77% och får anses acceptabel och det är rimligt att anta att 

resultatet inte ändrats nämnvärt om alla svar kommit in, eftersom de som inte svarade 

på frågeformuläret inte skiljde sig i ålder, längd och vikt. Hade alla som ej svarade inte 

lyckats återgå till tidigare aktivitet hade resultatet blivit 36% återgång och hade alla de 

som ej svarade däremot återgått så hade det blivit 59% återgång.  

 

Det fanns flera fördelar med att frågeformuläret var web-baserat; det var enklare att 

skicka utskicken och påminnelserna, det kostade mindre pengar och svaren hamnade 

direkt i en databas. För att minimera de problem som uppkommer med ett nykonstruerat 

frågeformulär så utvärderades den först i en expertgrupp och sedan av en pilotgrupp. 

Detta ledde till en mindre ändring av formuleringarna av några frågor. Frågeformuläret 

bedömdes därför ha en god ytvaliditet (28). 

 

Under de fyra veckor det skickades ut påminnelser så ringdes även de FP som inte 

svarat på frågeformuläret för att kontrollera om deras e-post var aktuell. Detta visade sig 

vara ett problem då det i flera fall var gamla e-post adresser registrerade i databasen. De 

FP som gick att få tag på uppgav gärna sin nuvarande e-post och det skickades ut ett 

nytt mail. Fem FP, som varken hade korrekt e-post eller gick att nå på annat sätt, 

exkluderades ur studien. 

 

En brist som fanns i utförandet av denna studie var att det inte fanns något enkelt sätt att 

tacka nej till deltagande, då det inte skickades någon info till forskargruppen om 

personen i fråga valde att inte svara. Så de FP som inte ville få fler mail var tvungna att 
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skriva ett mail själva eller ringa där de tackar nej till ytterligare utskick. Då det var ett 

frågeformulär FP fyllde i på egen hand utan någon till hands att fråga så kan någon ha 

missförstått någon fråga. Det syns inga tecken på att det var så och för att minimera 

detta så fick de med mailadresser och telefonnummer till författaren och handledaren så 

FP hade möjligheten att fråga om de kände att de behövde det.  

 

Resultatdiskussion 

Denna studie visar en högre andel kvinnor som går tillbaka till sin tidigare fysiska 

aktivitet, jämfört med Ardern och medarbetare (1), men lägre än exempelvis Gobbi och 

Langford (10, 12). Detta kan bero på flera saker; exempelvis är det möjligt att 

operationerna har utförs olika, att FP överskattat sin återgång då de skattat sig själva och 

det är svårt att veta om FP verkligen är helt tillbaka. FP kan ha utfört sin rehabregim 

bättre eller sämre och rehabregimen i sig kanske är bättre eller sämre i de olika 

studierna. Dessutom kan olika definitioner på återgång till fysisk aktivitet använts. 

Överlag finns det få studier som specifikt undersöker hur kvinnor lyckas återgå till 

tidigare fysisk aktivitet efter en korsbandsoperation trots att kvinnor anses ha en 4-6 

gånger högre skaderisk (5-7). 

 

De FP som angett att de återgått skattade sin fysiska aktivitetsnivå högre vid sex 

månader efter återgång än vid två, detta kan tolkas som att de inte var riktigt redo initialt 

när de återgick till sin aktivitet och blev bättre allteftersom tiden gick, dock kanske med 

en ökad skaderisk. Eller, så kan det tolkas som att FP behöver återgå till sin aktivitet för 

att verkligen komma upp i rätt nivå och träna på det de behöver bli bättre på, då rehab 

inte kan ersätta full aktivitet helt och hållet.  

 

Då det inte syns någon signifikant skillnad i styrktesterna mellan de som återgick och de 

som inte gjorde det, kanske det skulle vara värt att överväga om dessa tester borde göras 

i uttröttat tillstånd vilket visats vara ett känsligare test (16, 23). Däremot hade de som 

återgått signifikant högre LSI i hamstrings-muskulaturen jämfört med de som inte 

återgått vilket. Det är möjligt att LSI skall användas i större utsträckning istället för 

styrkan i absolutvärde, för att försöka förutse återgången för FP efter en 

korsbandsoperation. Vad det gäller LSI så visar Ageberg och medarbetare i sin studie att 
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de som opererats med hamstringsgraft har lägre LSI än de som opererats med 

patellargraft (29). Hamstringsmuskulaturen som antagonist till quadriceps och viktig för 

knästabiliteten har möjligen en större roll än vad som tidigare ansetts för att kunna 

återgå till tidigare aktivitetsnivå, speciellt för kvinnor (30). Heijne och medarbetare 

visade att de som opererats med patellarsenegraft har en högre aktivitetsnivå och mindre 

problem med knät två år efter operation (31). Gobbi och medarbetare visade vidare att 

kvinnor som opererats med hamstringsgraft har lägre explosiv styrka och ett ostabilare 

knä jämfört med de som opererats med patellarsenegraft, ett år efter operation (32). 

Därför kanske det skall övervägas om det är en bra trend som korsbandsregistret visar 

att det görs färre och färre operationer med patellarsenegraft för varje år; det har gått 

ned från 12% 2005 till 2% 2011 av alla korsbandsoperationer som görs i Sverige (4). 

 

De FP som återgått i denna studie har högre resultat på PAS på kategorierna ”just nu” 

och sin framtida målsättning och på Tegner föreligger en skillnad på aktivitetsnivån 

”just nu” vid första testet efter operation. Detta kan tolkas som att de som har mindre 

problem i kategorin ”just nu” samt en högre målsättning har mindre problem med sitt 

knä, färre associerade skador som hindrat dem i rehabiliteringen. Det skulle även kunna 

innebära att de har en bättre motivation eller att deras operation har gått bättre. 

 

I denna studie sågs ingen skillnad avseende återgång till tidigare fysiska aktivitet och 

tilltro till sin förmåga, vilket visats vara en prediktor för en lyckad rehabilitering (21). 

Detta pekar på att det kan vara fler faktorer som avgör om FP kommer att återgå till sin 

tidigare fysiska aktivitet, såsom styrka, vilken aktivitetsnivå FP skall tillbaka till, 

associerade skador, följsamhet till rehabprogrammet, operationsteknik, och 

knästabilitet. 

 

För resultatet i kategorierna symptom, smärta, idrott och motion samt knärelaterad 

livskvalitet i KOOS fanns det en signifikant skillnad mellan de som återgått till tidigare 

fysisk aktivitet och de som inte gjort det, där de som återgått hade högre resultat. Vid en 

jämförelse med korsbandsregistrets resultat på KOOS ett år efter operation för alla 4967 

kvinnor (4) så syns det en skillnad även där, då de har 84 på smärta, 77 på symptom 63 

på funktion och 58 på livskvalitet i korsbandsregistret, jämfört med 88 på smärta, 80 på 
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symtom, 70 på funktion och 67 på livskvalitet för de som återgått i denna studie. Det 

kan därför spekuleras om att ett högre värde på KOOS tidigt efter operation skulle 

kunna vara en indikator på hur det går för FP. 

 

Av de 34 FP som inte lyckades gå tillbaka var det 28 stycken som angett att de börjat 

med en ny aktivitet och här syns det att styrketräning och klasser på gymmet är det som 

majoriteten fortsatt med. Det har antagligen blivit dessa aktiviteter för att de går att 

anpassa och de ställer inte lika stora krav på knäfunktion. Det är positivt att så stor del 

av populationen fortsätter vara fysiskt aktiva, trots att de inte lyckas återgå till sin 

tidigare fysiska aktivitet.  

 

Det är svårt att avgöra om FP verkligen var tillbaka till samma aktivitetsnivå som 

tidigare och det enda som finns att gå på är vad de angav i frågeformuläret. Studien 

sträcker sig över en lång tid och det kan ifrågasättas om de som opererade sig för så 

lång tid sedan verkligen kommer ihåg när de återgick och till vilken nivå de då lyckades 

komma tillbaka. I studien har det inte heller tagits någon hänsyn till associerade 

knäskador. Detta val gjordes för att det speglar verkligheten då det ofta är ytterligare 

skador vid en ACL-ruptur än bara korsbandet och för att det inte fanns möjlighet 

tidsmässigt att beställa in alla operationsberättelser och gå igenom dem. Det hade varit 

en tillgång att få en bild av FP aktuella status på KOOS och K-SES, men det bedömdes 

osäkert om FP skulle acceptera att svara på så många frågor. 

 

Konklusion 

De kvinnor som lyckades återgå till sin tidigare fysisk aktivitet hade tidigt postoperativt 

högre fysisk aktivitet, högre målsättning med framtida fysisk aktivitet, lägre smärta och 

symptom, bättre knäfunktion, högre livskvalitet och högre LSI i hamstrings, jämfört 

med de kvinnor som inte återgick. 
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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:  

 
 

OBS! Frågorna i blått gäller endast dig som svarade ja på föregående fråga.  
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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  
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Bilaga 4 
 

Flödesschema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För 6-36 månader sedan: 

 Styrketest 

 Självskattningsinstrument  

– KOOS 

– PAS 

– Tegner 

– K-SES 

 Lagras i databas 

2008-2011 

Kvinnorna registrerade i databasen matchas mot 

inklusions- och exklusionskriterier. 

 n=83 

HT 2011 

HT 2011 
Frågeformulär angående återgång till fysisk 

aktivitet skapas och diskuteras i expertgrupp. 

Frågeformulär pilottestas på 10 

korsbandsopererade personer. 

Frågeformulär och formulär för samtycke 

skickas ut till 83 kvinnor som matchar 

inklusions- och exklusionskriterier 

Insamling av frågeformulär. 

 Svar: n=64 (77 %) 

Frågefomulär angående återgång till fysisk 

aktivitet jämförs med tidigare insamlad data 

(styrketest och självskattningsformulär). 

VT 2012 

VT 2012 

VT 2012 

VT 2012 


