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Abstrakt
Bakgrund: Knäskador är ett problem inom fotboll och en allvarlig knäskada som ofta drabbar
unga kvinnor är en främre korsbandsskada. Denna skada sker oftast vid plötsliga
inbromsningar, snabba riktningsförändringar eller vid landning efter ett hopp.
Rehabiliteringen för främre korsbandsskador är lång och risken att drabbas av artros i det
skadade knäet senare i livet ökar.
Syfte: Syftet med studien är att se om det hos unga kvinnor som spelar fotboll går att
förebygga främre korsbandsskador med hjälp av träningsprogram.
Metod: Undersökningen är en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar.
Resultat: Resultatet visar att de spelare som deltog i de olika träningsprogrammen hade 61
% (OR 0.59, Cl 0.46 – 0.75) mindre risk att drabbas av främre korsbandsskador jämfört med
de spelare som inte deltog i något träningsprogram. Resultatet antydde även att ju längre
träningsprogrammen pågått desto mindre är risken att drabbas av en främre
korsbandsskada, detta var dock inte signifikant.
Diskussion: Träningsprogram som används för att förebygga främre korsbandsskador bör
inte enbart bestå av balansträning. Styrka och plyometrisk träning är viktiga komponenter
för att kunna förebygga främre korbandsskador hos unga kvinnor som spelar fotboll.

Summary
Background: Knee injuries are a problem in football and a serious knee injury that often
affects young women is an anterior cruciate ligament injury. This injury usually occurs during
sudden braking, quick changes of direction, or when landing after a jump. The rehabilitation
of anterior cruciate ligament injuries is long and the risk of osteoarthritis in the injured knee
later in life increases.
Purpose: The purpose of this study is to see if it in young female footballers is possible to
prevent anterior cruciate ligament injuries using an exercise program.
Method: This study is a literature review based on scientific articles.
Results: The result shows that players who participated in the various training programs had
61% (OR 0.59, Cl 0.46 - 0.75) lower risk of anterior cruciate ligament injuries compared to
those players who not participated in any training program. The results also suggested that
the longer the training programs lasted the lower was the risk of suffering an anterior
cruciate ligament injury, however this was not significant.
Discussion: Training programs that are used to prevent anterior cruciate ligament injuries
should not only consist of balance training. Strength and plyometric training are key
components to preventing anterior cruciate ligament injuries in young women who are
playing football.
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1. Bakgrund
1.1 Fotboll
År 2011 var det i Sverige 311 960 registrerade fotbollsspelare över 15 år. Av dessa var 81 851
stycken kvinnor. Lägg där till 240 000 fotbollsspelande barn. (Svensk fotboll 2011).
Knäskador är ett problem inom fotboll och cirka 800 knäskador som drabbar flickor och
kvinnor inom fotboll anmäls årligen till Folksam (Svensk fotboll 2012). En vanlig knäskada
som ofta drabbar unga personer är skador på det främre korsbandet (Kiani et al. 2010).
Kvinnor som spelar fotboll löper tre till fyra gånger högre risk att drabbas av främre
korsbandsskador i jämförelse med män som spelar fotboll (Lohmander et al. 2004).

1.2 Konstruktion och funktion av knäet

Bild 1. Höger knä framifrån.
Referens: Idrottsskadeguiden.se RMJ Health AB.
Tillåtelse att använda bilden.
Kroppens största led är den komplexa knäleden och knäledens funktion är att binda ihop
lårbenet (femur), skenbenet (tibia) och knäskålen (patella) (Lundh 1994). Lårbenet (femur)
och skenbenet (tibia) är kroppens två längsta rörben (Bojsen- Møller 2000). Eftersom
knäleden är placerad mellan dessa rörben så utsätts leden för stora påfrestningar, större
påfrestningar än någon annan led i kroppen (Bojsen- Møller 2000).
Knäet kan liknas vid ett gångjärn där skelettbenen kan röra sig mot varandra genom böjning
och sträckning av leden (Lundh 1994). De främre lårmusklerna sträcker knäet medan
muskler på lårets baksida samt vad böjer knäet (Lundh 1994). I knäleden kan det även ske en
viss inåt- samt utåtrotation när knäet är i ett sträckt läge (Bojsen – Møller 2000). Stabilitet
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och rörlighet är viktiga skyddande faktorer för knäet (Thomeé et al. 2011). Rörligheten
regleras av det främre och det bakre korsbanden medan stabilitet främst styrs av ledband
och muskler runt knäleden (Thomeé et al. 2011).
Lårets skelettben har i änden två stycken rundade ledhuvuden som fäster mot skenbenets
två stycken gropiga ledpannor (Lundh 1994). Både ledhuvudena och ledpannorna är i
ändarna täckta med brosk för att förbättra passformen och ge glidyta mellan skelettbenen
(Thomeé et al. 2011). Mellan ledhuvudena och ledpannorna finns två stycken (Lundh 1994)
halvmåneformade, mjuka och elastiska menisker som också är uppbyggda av brosk (BojsenMøller 2000). Brosket bidrar till att fördela tryck, vilket ger stötdämpning i knäleden som är
en viktig skyddande funktion för knäet (Bojsen – Møller 2000). Meniskerna fäster i en
ledkapsel på både knäets insida och utsida (Lundh 1994). Meniskerna har även funktionen
att skydda knäleden mot att drabbas av artros, vilket är en anledning till att menisker helst
inte längre opereras bort som de gjorde för ett antal år sedan (Bojsen – Møller 2000).
Knäskålen avgränsar knäleden framåt och sitter i en fåra mellan ledhuvudena på lårbenet.
Knäleden stabiliseras av ett antal olika ledband. Det finns ledband på knäledens in- och
utsida, ligamentum collaterale mediale finns på knäets insida medan ligamentum collaterale
laterale finns på knäets utsida. Dessa ledband förhindrar att knäet kan vackla i sidled. Det
finns också stramare ledband inne i knäleden som kallas korsband. Det finns ett främre
korsband, ligamentum cruciatum anterior och ett bakre korsband, ligamentum cruciatum
posterior och anledningen att de har fått namnet korsband beror på att dessa strama
ledband korsar varandra. (Lundh 1994).
Det främre korsbandet fungerar tillsammans med det bakre korsbandet. Dessa verkar ihop
för att stabilisera knäleden och för att ha kontroll över skenbenets kontakt med lårbenet,
under normala omständigheter vid böjning och sträckning av knäleden. Korsbandens
gemensamma arbete hindrar skenbenet från att kunna inåtrotera i förhållande till knäleden.
(Lewis 2000).
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Författaren vill inte publicera bild på internet.

Bild 2. Figuren är hämtad från 1177.se och är använd med
medgivande från Kari C. Toverud MS CMI certifierad medicinsk
illustratör, www.karitoverud.com.

1.3 Vanliga skador inom fotboll
Skador inom fotboll som drabbar knän kan vara mer eller mindre allvarliga. Enligt Giza (et al.
2005) är den vanligaste knäskadan en sträckning av knäleden. Även inflammationer i knäet,
blåmärken och andra mindre smällar inträffar frekvent. Mer allvarliga skador inom fotbollen
som då och då sker är skador på det främre korsbandet samt skador på meniskerna. (Giza et
al. 2005).
Skador på meniskerna uppstår i fotbollssammanhang när knäet böjs i sidled och samtidigt
vrids. Det som sker då är att menisken, oftast den inre menisken, spricker på tvären eller på
längden. Det bildas av detta en lös meniskbit som kan ge knäppningar, smärtor och låsningar
i knäleden. Meniskskador som dessa kan behandlas genom att antingen plocka ut den lösa
meniskdelen eller sy ihop menisken igen. (Lundh 1994).
När skador på det främre korsbandet sker är den allvarligaste skadan att korsbandet brister
(Lundh 1994). Främre korsbandsskador kan vara isolerade, vilket innebär att det endast är
det främre korsbandet som har skadats (Thomeé et al. 2011). Men främre korsbandsskador
kan även ske i kombination med andra skador på menisker eller sidoledband (Thomeé et al.
2011). Främre korsbandsskador inträffar när belastningen på korsbandet blir högre än knäet
kan upprätthålla (Donnelly et al. 2012). När en främre korsbandsskada sker fransar sig
korsbandet ofta vilket försvårar en reparation av det (Lundh 1994). Enligt Donnelly (et al.
2012) sker hälften av alla främre korsbandsskador i situationer där ingen kontakt finns med
någon annan spelare. Situationer som landning efter ett hopp, snabba sidorörelser eller efter
en situation där fotkontakt med en annan spelare funnits och knäet har då nått nästan full
utsträckning, är vanliga situationer för främre korsbandsskador (Donnelly et al. 2012). Även
en plötslig inbromsning kan leda till en främre korsbandsskada (Lewis 2000). Ofta sker dessa
knäskador när tyngden vilar på det enskilda drabbade benet (Donnelly et al. 2012).
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Giza (et al. 2005) förklarar att vilken position en spelare har på planen kan påverka hur
många skador spelaren får. Mittfältsspelare drabbas av flest skador medan målvakter är
minst drabbade av skador. Det är även en högre skadefrekvens under matcher än under
träningar. (Giza et al. 2005).

1.4 Riskfaktorer för främre korsbandsskador
Varför kvinnor som spelar fotboll löper större risk för främre korsbandsskador än män som
spelar fotboll är ännu inte fastställt (Hewett et al. 2006). Riskfaktorer som däremot har
undersökts och diskuterats är anatomiska faktorer, som att kvinnor har ett bredare bäcken
(Hewett et al. 2006) och större pronation, av fötter och anklar än vad män har (Lewis 2000).
Även hormonella faktorer i form av östrogen hos kvinnor har undersökts som en riskfaktor
(Hewett et al. 2006). Det har då bland annat visats att kollagensyntesen minskar vid ökade
estradiol koncentrationer, vilket leder till att det blir strukturförändringar som förmodas
minska styrkan i det främre korsbandet (Lewis 2000). Neuromuskulära faktorer som att
kvinnor inte har tillräckligt utvecklad neuromuskulär kontroll har även diskuterats som en
riskfaktor för främre korsbandsskador, samt att kvinnor har mindre styrka i lårens muskultur
jämfört med män (Lewis 2000) . Sämre neuromuskulär kontroll samt mindre styrka i
lårmuskulaturen leder i sin tur till att de krafter knäet producerar under aktiviteten inte kan
manövreras (Lewis 2000). Men även förhållande mellan antagonistiska och agonistiska
muskler i låren liksom biomekaniska faktorer som kroppsposition har diskuterats som
riskfaktorer för främre korsbandsskador hos kvinnor (Hewett et al. 2006).
Främre korsbandsskador är skador som ger ett långt avbrott från fotbollsspel men de kan
även ge negativa konsekvenser på längre sikt (Kiani et al. 2010). En studie av Lohmander (et
al. 2004) visar att mer än 50 % av de kvinnor som drabbats av en främre korsbandsskada
lider av synlig artros via röntgen i sitt drabbade knä 12 år efter skadan inträffat. Många av
dessa kvinnor lider även av smärta och vissa funktionshinder (Lohmander et al. 2004).
Anledningen att risken att drabbas av artros ökar vid främre korsbandsskador är att skadan
ofta även skadar brosket i knäleden (Thomeé et al. 2011). Detta brosk har en dålig
läkningsförmåga på grund av dålig blodcirkulation och det är därför svårt att få tillbaka till
sitt ursprung (Thomeé et al. 2011).
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1.5 Rehabilitering
När en främre korsbandsskada uppstår framträder en svullnad tillsammans med en stark
smärta i knäet (Idrottsskadeguiden 2012). Den skadade upplever ofta att knäet viker sig och
känns ostadigt (Thomeé et al. 2011). När en sådan här skada inträffat bör den undersökas
med titthålsundersökning, magnetkameraundersökning eller röntgenundersökning (Thomeé
et al. 2011). Olika undersökningsmetoder kan behöva kombineras då en främre
korsbandsskada också ofta är kombinerad med andra skador i knäet (Thomeé et al. 2011).
Främre korsbandsskador är kostsamma för både individ och samhälle (Hewett et al. 2006).
Samhället behöver avvara tid och personal för operation, som i de flesta fall är nödvändigt
(Kvist 2004). Operation sker i de flesta fall när en främre korsbandsskada drabbar unga
människor med en relativt hög aktivitetsnivå (Thomeé et al. 2011). Operationen utförs i form
av en titthålsoperation där individens egna hamstringssenor eller knäskålssena används för
att skapa ett nytt korsband som sedan fästs i tibia och femur (Thomeé et al. 2011). Individen
behöver i sin tur både före och efter operation avvara en lång tid för rehabilitering (Kvist
2004). Beroende på hur rehabiliteringen fortlöper förväntas ca sex månader till ett års
rehabilitering innan individen kan återvända till sin idrott (Kvist 2004). Rehabiliteringen
syftar främst till att nå en bra funktion i knäet utan att riskera nya skador eller riskera annan
förstörelse av knäet (Kvist 2004).
Det är dock inte bara inom fotboll det sker knäskador. Sporter som handboll, volleyboll, alpin
skidåkning, basket och gymnastik är sporter som i stor utsträckning också är drabbade av
knäskador och framför allt av främre korsbandsskador. Även i dessa sporter är kvinnor mer
drabbade än män. (Lewis 2000).
På grund av alla dessa anledningar är det av stor vikt att försöka förebygga främre
korsbandsskador hos kvinnor som utövar olika idrottare (Lohmander et al. 2004).

5

2. Syfte och frågeställningar


Kan olika träningsprogram ha någon förebyggande effekt för uppkomsten av främre
korsbandsskador hos unga fotbollsspelande kvinnor?



I vilken duration behöver de olika träningsprogrammen utföras för att ha någon
förebyggande effekt för uppkomsten av främre korsbandsskador?

3. Metod och material
Uppsatsen har gjorts i form av en litteraturstudie. För att finna de lämpligaste vetenskapliga
artiklarna har PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) använts som databas.
Inklusions- och exklusionskriterier valdes ut för att begränsa uppsatsen samt för att kunna
svara på rådande frågeställningar. En kvalitetsbedömning av studierna utfördes enligt en
modell av Jadad (et al. 1996). Studierna erhöll genom denna modell ett poäng per uppfyllt
kriterier och dessa var, om studien var randomiserad, dubbelblind, om det fanns
redogörelser för spelare som utgått ur undersökningen. Därefter gavs ett poäng om
randomiseringen utförts korrekt och sist ett poäng om maskeringen utförts korrekt. Den
högsta bedömningssiffran en studie kunde få var 5 poäng och studiens bedömningspoäng
inkluderades i en sammanställd tabell över studierna (tabell 1). Bedömningen hade stöd i
boken ”Randomiserade kontrollerade kliniska prövningar” av Alejandro Jadad.

3.1 Inklusionskriterier
Inklusionskriterier för urval av studier har varit att det endast ska vara studier som
undersöker skador inom fotboll och det ska handla om utomhusfotboll. Anledningen till
detta kriterium är att det finns många sporter som är drabbade av allvarliga knäskador och
för att begränsa studien har fokus riktats enbart mot fotboll. Knäskador ska vara undersökta
i de utvalda studierna och detta ska undersökas hos unga kvinnor mellan 12-26 år. Kriteriet
att knäskador ska vara undersökta baseras på att uppsatsen fokuserar på förebyggandet av
främre korsbandsskador. Unga kvinnor mellan 12-26 år valdes då många studier genomförts
på unga kvinnor i dessa åldrar och även för att många studier bekräftar att unga kvinnor är
mer drabbade av allvarliga knäskador än män.

3.2 Exklusionskriterier
Studier som exkluderats på grund av exklusionskriterierna har varit studier som undersöker
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skador inom andra sporter än fotboll. Studier som har undersökt skador inom
inomhusfotboll har också exkluderats på grund av att inomhusfotboll är olikt utomhusfotboll
med underlag, tempo och kroppskontakt vilket hade gjort en jämförelse av studierna
orättvis. Studier som undersökt skador hos bara pojkar eller hos både unga kvinnor och
pojkar samt studier där undersökningspersonerna är över 26 år eller under 12 år har
exkluderats. Anledningen till detta är på grund av att flest främre korsbandsskador drabbar
unga kvinnor och därför fokuserar denna uppsats enbart på unga kvinnor.

3.3 Framtagning av artiklar
Sökord som använts har varit "Exercise" "Female" "Football/injuries". Dessa ord i
kombination gav 3 resultat varav 1 studie matchade inklusionskriterierna.
Sökorden "Athletic Injuries/prevention and control" "Soccer/injuries" "Female" användes i
kombination och resulterade i 41 stycken resultat. Av dessa 41 resultat var det 8 studier som
valdes ut eftersom de matchade inklusionskriterierna. Uppsatsen innehåller därför nio
undersökta studier.

3.4 Statistik
En tabell (tabell 2) upprättades där varje studies deltagare sammanställdes. Antal skadade
spelare respektive antal icke skadade spelare skrevs in i tabellen (tabell 2). Utifrån dessa
siffror räknades oddskvot (OR) samt 95 % konfidensintervall (Cl) på varje studie, och även en
total oddskvot (OR) av samtliga studier enligt Malmquist (2002). Oddskvoterna på samtliga
studier användes därefter i ett diagram (diagram 1) tillsammans med antal månader
respektive studies undersökta träningsprogram genomfördes. Detta användes för att se om
de olika träningsprogrammen gav större förebyggande effekt av främre korsbandsskador
desto längre träningsprogrammen användes.

4. Resultat
4.1 Sammanställning av de nio använda studierna
Tabell 1 visar en sammanställning av studierna baserat på studiens titel, författare, syfte,
dess inklusionskriterier, ett kort resultat samt studiens erhållna bedömningspoäng enligt en
bedömningstabell av Jadad (et al. 1996). Av nio undersökta studier har sju av dem liknande
definitioner på vad en skada är. Dessa sju studier definierar en skada som att en spelare
missar match eller träning eller inte kan deltaga fullt ut i match eller träning. En studie
7

(studie 3) utöver de sju studierna definierar en skada som när en spelare söker medicinsk
vård (Kiani et al. 2010) och den sista studien (studie 5) (Gilchrist et al. 2008) kombinerar
båda ovanstående definitioner och menar att en skada är när en spelare söker medicinsk
vård och missar efterföljande matcher eller träningar.

Tabell 1. Sammanställning av de nio undersökta studierna.
Studie

Syfte

Inklusionskriterier Resultat

Bedömningspoäng

1. Preventing

Syftet med denna

Ålder 13-17 år.

9 st. (0,07/1000 h)

injuries in

studie var att

Unga kvinnor.

främre

female youth

undersöka effekterna

Utomhusfotboll.

korsbandsskador

av ”11” som användes

Knäskador med i

inträffade, 4 st. i

som ett

undersökningen.

interventionsgruppen

football: a
clusterrandomized
controlled
trial.

Steffen, K.

Myklebust, G. Olsen, O
E. Holme, I. Bahr, R.

uppvärmningsprogram

samt 5 st. i

för att förebygga

kontrollgruppen.

skador hos unga

(P=0,73)

fotbollsspelande
kvinnor.

2. Prevention

Syftet med denna

Ålder 12-17 år.

96 st. knäskador

of acute knee

studie var att

Unga kvinnor.

inträffade hos 92 st.

injuries in

utvärdera effekten av

Utomhusfotboll.

spelare. 21 st. främre

ett neuromuskulärt

Knäskador med i

korsbandsskador

adolescent
female football
players: cluster
randomized
controlled
trial. Waldén, M.
Atroshi, I. Magnusson,
H. Wagner, P.
Hägglund, M.

4p

uppvärmningsprogram undersökningen.

inträffade. 7 st. (28 %)

med syftet att minska

i

andelen allvarliga

interventionsgruppen,

knäskador, speciellt

14 st. (67 %) i

främre

kontrollgruppen

korsbandsskador hos

(P=0,02).

4p

unga tonåriga
fotbollsspelande
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kvinnor.
3. Prevention of

Syftet med denna

Ålder 13-19 år.

16 st. nya allvarliga

soccer-related

studie var att

Unga kvinnor.

knäskador inträffade,

knee injuries in

undersöka

Utomhusfotboll.

5 st. av dessa

teenaged girls.

skadefrekvensen i

Knäskador med i

diagnostiserades som

Kiani, A. Hellquist, E.

knän efter ett

undersökningen.

främre

Ahlqvist, K. Gedeborg,
R. Michaelsson, K.
Byberg, L.

fotbollsspecifikt

korsbandsskada.

förebyggande

Ingen av de främre

träningsprogram som

korsbandsskadorna

kombinerar

inträffade i

utbildning, lämpliga

interventionsgruppen.

rörelsemönster, styrka

11 st. av alla

och balans.

knäskador som

1p

inträffade var i
situationer där ingen
kontakt med
motspelare fanns.

4.

Syftet med denna

Ålder 13-17 år.

35 st. (21,7 %)

Unga kvinnor.

knäskador inträffade i

undersöka effekterna

Utomhusfotboll.

interventionsgruppen.

av ett omfattande

Knäskador med i

58 st. (27 %)

Comprehensive studie var att
warm-up
programme to
prevent
injuries in
young female
footballers:
cluster

uppvärmningsprogram undersökningen.

knäskador inträffade i

utvecklat för att

kontrollgruppen

minska risken för

(P=0,005)

3p

skador hos unga
fotbollsspelande
kvinnor.

randomized
controlled
trial. Soligard, T.
Myklebust, G. Steffen,
K. Holme, I. Silvers, H.
Bizzini, M. Junge, A.
Dvorad, J. Bahr, R.
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Andersen, T E.

5. A

Studiens syfte var att

Ålder 14-20 år.

7 st. (0,199/1000 h)

randomized

undersöka om

Unga kvinnor.

främre

controlled trial

användningen av en

Utomhusfotboll.

korsbandsskador

alternativ

Knäskador med i

inträffade i

uppvärmning (PEP

undersökningen.

interventionsgruppen.

to prevent
noncontact
anterior
cruciate
ligament injury

program) för att öka

18 st. (0,340/1000 h)

den neuromuskulära

främre

och proprioceptiska

korsbandsskador

kontrollen kan minska

inträffade i

in female

främre

kontrollgruppen.

collegiate

korsbandsskador.

(P=0,198)

3p

soccer players.
Gilchrist, J.
Mandelbaum, B R.
Melancon, H. Ryan, G
W. Silvers, H J. Griffin,
L Y. Watanabe, D S.
Dick, R W. Dvorak, J.

6. Effectiveness

Syftet med denna

Ålder 14-18 år.

ÅR 1:

of a

studie var att

Unga kvinnor.

2 st. (0,05/1000 h)

neuromuscular

bestämma om ett

Utomhusfotboll.

främre

and

neuromuskulärt och

Knäskador med i

korsbandsskador

proprioceptive

proprioceptiskt

undersökningen.

inträffade i

training

prestationsprogram är

interventionsgruppen.

program in

effektivt för att

32 st. (0,47/1000 h)

preventing

minska frekvensen av

främre

anterior cruciate

främre

korsbandsskador

ligament injuries korsbandsskador hos

inträffade i

in female

kontrollgruppen.

tävlande unga

athletes, 2 –year fotbollsspelande

(P=0,0001)

follow-up.

ÅR 2:

Mandelbaum, B R.
Silvers, H J. Watanabe,

kvinnor.

0p

4 st. (0,13/1000 h)

D S. Knarr, J F.

främre

Thomas, S D. Griffin, L

korsbandsskador
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Y. Kirkendall, D T.

inträffade i

Garret, W.

interventionsgruppen.
35 st. (0,51/1000 h)
främre
korsbandsskador
inträffade i
kontrollgruppen.
(P=0,0045)

7. Preseason

Studiens syfte var att

Ålder 14-18 år.

Av alla skador som

conditioning to

bestämma effekten av

Unga kvinnor.

inträffade var 42,9 %

prevent soccer

försäsongsträning på

Utomhusfotboll.

knäskador i

injuries in young

skadeförekomst samt

Knäskador med i

interventionsgruppen.

women. Hart, L.

svårighetsgraden av

undersökningen.

I kontrollgruppen var

Silvers H J.

skadorna hos unga

31,9 % knäskador. I

kvinnor som spelar

interventionsgruppen

fotboll.

inträffade 1 främre

Mandelbaum, B R.

1p

korsbandsskada. I
kontrollgruppen
inträffade 8 främre
korsbandsskador.

8. Balance

Studiens syfte var att

Ålder 15-26 år.

I

board training:

studera om träning på

Unga kvinnor.

interventionsgruppen

prevention of

en balansplatta kan

Utomhusfotboll.

inträffade 3 st.

reducera antalet

Knäskador med i

isolerade främre

traumatiska skador

undersökningen.

korsbandsskador

traumatic
injuries of the
lower
extremities in
female soccer
players? A

som sker på nedre

medan det i

extremiteter hos

kontrollgruppen

kvinnor som spelar

inträffade 1 st.

fotboll.

isolerad främre

3p

korsbandsskada.

prospective
randomized
intervention
11

study. Söderman,
K. Werner, S, Pietilä, T.
Engström, B.
Alfredson, H.

9. Avoidance

Syftet med studien var

Ålder 14-18 år.

14 % av de som

of soccer

att utvärdera vilken

Unga kvinnor.

genomförde

injuries with

roll ett

Utomhusfotboll.

försäsongstränings

försäsongstränings-

Knäskador med i

programmet

program har på

undersökningen.

drabbades av skador

preseason
conditioning.

förekomsten och

varav 1 (2,4 %) skada

Sweeterman, L M.

svårighetsgraden av

var en främre

Carlonas, R L. Traub, J

skador hos kvinnor

korsbandsskada. 33,7

som spelar fotboll.

% av de som inte

Heidt, R S.

A. Tekulve, F X.

1p

genomförde
programmet
drabbades av skador
varav 8 (3,1 %) skador
var främre
korsbandsskador.

4.2 Oddskvot av studierna
Tabell 2 beskriver antalet skadade spelare respektive antalet icke skadade spelare i
kontrollgruppen och interventionsgruppen för varje studie. Baserat på dessa siffror har
oddskvot (OR) samt 95 % konfidensintervall (Cl) räknats för varje studie och även en total
siffra för båda dessa värden. Resultatet visar att de spelare som deltog i de olika
träningsprogrammen (interventionsgrupperna) hade 61 % (OR 0.59, Cl 0.46 – 0.75) mindre
risk att drabbas av främre korsbandsskador jämfört med de spelare som inte deltog i något
träningsprogram (kontrollgruppen).

Tabell 2. Oddskvot och konfidensintervall för de nio undersökta studierna.
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Kontrollgrupper

Interventionsgrupper

Studie

Skadade

Ej
skadade

Mandelbaum et al.

67

3751

6

1879

0.17 (0.08, 0.41)

Kiani et al.

5

724

0

777

0 (0, 0)

Hart et al.

8

250

1

41

0.76 (0.09, 6.26)

Heidt et al.

8

250

1

41

0.76 (0.09, 6.26)

Steffen et al.

30

917

37

1036

1.09 (0.67, 1.78)

Waldén et al.

14

2071

7

2472

0.42 (0.17, 1.04)

Söderman et al.

1

77

3

59

3.92 (0.40, 38.60)

Soligard et al.

47

790

33

1022

0.54 (0.34, 0.86)

Gilchrist et al.

18

834

7

576

0.56 (0.23, 1.36)

Totalt

198

9664

95

7903

0.59 (0.46, 0.75)

Skadade

Ej
skadade

Oddskvot (95 % Cl)

4.3 Oddskvot i förhållande till träningsduration
Diagram 1 visar oddskvoten av respektive studie i förhållande till antalet månader varje
träningsprogram genomfördes. Diagrammet är till för att se om den förebyggande effekten
av främre korsbandsskador med hjälp av olika träningsprogram ökar med träningens
duration. Detta visar på en icke-signifikant negativ korrelation mellan oddskvoten och
träningsdurationen (R = 0,25, P = 0,053) vilket innebär att ju längre träningen med
programmen har pågått desto mindre risk att drabbas av en främre korsbandsskada. Detta
var dock inte ett signifikant resultat.
Diagram 1. Studiernas oddskvot i förhållande till antal månader studiernas träningsprogram
fortlöpte.
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5. Diskussion
5.1 Studiernas sammanställning
Fem av nio studier erhöll en bedömningssiffra på tre poäng eller över vilket gör att de enligt
Jadad (et al. 1996) är av bra kvalitet. Resterande fyra studier, med poäng på två eller lägre är
enligt samma bedömningsskala av låg kvalitet (Jadad et al. 1996). Studiernas
skadedefinitioner skiljer något. Två studier (studie 3 & 5) kräver medicinsk vård för att
klassificera en skada. Eventuellt har skadorna i dessa två studier (studie 3 & 5) som kräver
medicinsk vård underskattats, i jämförelse med resterande sju studier, då alla skadade
spelare möjligtvis inte söker medicinsk vård. Definitionerna är trots detta relativt lika, vilket
gör att jag anser studiernas resultat jämförbara beträffande skadeläge.

5.2 Oddskvoter av studierna
Det viktigaste fyndet i denna studie var att om unga kvinnor regelbundet använder de
undersökta träningsprogrammen har dem en minskad risk att drabbas av främre
korsbandsskador jämfört om de inte utövar något av de undersökta träningsprogrammen,
OR 0.59, 95 % Cl 0.46 – 0.75. Detta resultat var i enlighet med studien av Waldén (et al.
2012) som fann 64 % mindre risk att drabbas av främre korsbandsskador i
interventionsgruppen än i kontrollgruppen. Waldén (et al. 2012) menar även att det endast
är två studier av deras tidigare undersökta studier som visat att de olika
träningsprogrammen inte har någon förebyggande effekt mot främre korsbandsskador. I min
undersökning fann sju studier en förebyggande effekt mot främre korsbandsskador med
14

hjälp av sitt studerade träningsprogram (oddskvot under 1,0) medan två studier inte fann
någon förebyggande effekt (oddskvot över 1) (tabell 2) vilket är i riktlinje med Waldéns (et
al. 2012) fynd. Söderman (et al. 2000) undersökte i sin studie ett träningsprogram på
balansplatta vars syfte var att träna de unga kvinnornas balans och genom detta förebygga
främre korsbandsskador. Detta träningsprogram visade ingen förebyggande effekt vilket är i
enlighet med Yoo´s (et al. 2010) studie där de fann att enbart balansträning inte kan
förebygga främre korsbandsskador. Resterande åtta studiers träningsprogram innehöll olika
delar löpövningar, styrkeövningar, plyometrisk träning, balansövningar, core stabilitet och
stretchövningar. Enligt Yoo (et al. 2010) är styrkeövningar och plyometrisk träning viktiga
komponenter i ett träningsprogram för att kunna förebygga främre korsbandsskador. Också
Donnely (et al. 2012) poängterar styrka och plyometrisk träning som viktiga komponenter i
träningsprogram då många främre korsbandsskador sker vid landning efter hopp samt
snabba sidorörelser och det är då viktigt att erhålla god kontroll i sådana moment.

5.3 Studiernas oddskvot i förhållande till träningsduration
Resultatet visade att ju längre träningen med programmen har pågått desto mindre risk att
drabbas av en främre korsbandsskada. Detta var dock inte signifikant vilket kan ha berott på
för få antal undersökta studier.

5.4 Dagsläge
Studien ”Prevention of acute knee injuries in adolescent female football players: cluster
randomized controlled trial” av Markus Waldén (et al. 2012) (studie 2) är den studie som fått
störst genomslagskraft i Sverige. Denna studie har skapat ett samarbete mellan Svenska
Fotbollsförbundet och Folksam, där målet är att träningsprogrammet som undersöks i
studien ska spridas och användas i Svenska fotbollsförbundets verksamheter, däribland flickoch damfotboll, för att försöka förebygga främre korsbandsskador hos unga kvinnor. (Svensk
fotboll 2012).
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5.6 Slutsats


Kan olika träningsprogram ha någon förebyggande effekt för uppkomsten av
främre korsbandsskador hos unga fotbollsspelande kvinnor?
Ja, om unga kvinnor som spelar fotboll genomför de olika undersökta
träningsprogrammen har de en minskad risk att drabbas av främre korsbandsskador
än om de inte genomför något träningsprogram, OR 0.59, 95 % Cl 0.46 - 0.75.



I vilken duration behöver de olika träningsprogrammen utföras för att ha någon
förebyggande effekt för uppkomsten av främre korsbandsskador?
Ju längre träningsprogrammen har pågått desto mindre är risken att drabbas av en
främre korsbandsskada. Detta fynd var dock inte signifikant.
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