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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Av idrottare som genomgått ACLR (anterior cruciate ligament reconstruction) 

och objektivt blivit bedömda som läkta återgår endast 63% av dessa till tidigare nivå inom sin 

idrott. Anledning till detta anses vara psykologiska faktorer. Därav intresset att undersöka 

om behandlingar idag tar hänsyn till samtliga delar i ett biopsykosocialt förhållningssätt i 

rehabiliteringen.  

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva rehabiliteringen efter ACLR ur ett 

biopsykolsocialt perspektiv i interventionsstudier från de senaste fem åren.  

Metod: Litteraturstudien har systematiskt samlat artiklar från Psychinfo, Pubmed, Cinahl 

plus och Pedro. Nio artiklar har granskats utifrån studiens syfte och frågeställningar, dessa 

artiklar kvalitetsbedömdes med SBU:s mall för kvalitetsgranskning. 

Resultat: Gemensamt för samtliga inkluderade artiklar är att deras rehabilitering ämnar 

behandla biomedicinska faktorer genom ett progressivt stegrande träningsschema. Ingen av 

artiklarna beskriver behandling av psykologiska faktorer. Sju av nio artiklar använder sig av 

självskattningsformulär för att undersöka vardagliga och idrottsliga situationer.   

Slutsats: Artiklarna beskriver inte rehabiliteringen i interventionerna ur ett biopsykosocialt 

perspektiv, beskrivningen av hur sociala faktorer behandlas är knapp och beskrivningen av 

hur psykologiska faktorer behandlas utelämnas helt. Instrument som används för att delvis 

mäta psykologiska variabler är inte primärt utformade för idrottare och undersöker inte 

variabler som påvisats vara av betydelse under rehabiliteringen 

Nyckelord: Anterior cruciate ligament injury (ACLI), Rehabilitering, Idrottare, Self- 

efficacy, Motivation, Metoder  



 

ABSTRACT 

  

Background: Of athletes who have undergone ACLR (anterior cruciate ligament 

reconstruction) and objectively assessed as healed, only 63% of them return to their previous 

level within their sport. Reasons for this are considered psychological factors. Hence the 

interest in investigating whether treatments today take into account all parts of a 

biopsychosocial approach in rehabilitation.  

Objective: The purpose of literature study it is to describe the rehabilitation after the ACLR 

from a biopsychosocial perspective.  

Methods: The literature study has systematically collected articles from Psychinfo, Pubmed, 

Cinahl plus and Pedro. Nine articles have been reviewed on the basis of the study's purpose 

and questions, these articles were quality-evaluated with SBU's template for quality review. 

Results: Common to all included studies is that their rehabilitation intends to treat 

biomedical factors through a progressively increasing training schedule. None of the articles 

describe the treatment of psychological factors. Seven out of nine articles use self-assessment 

forms to investigate everyday and sporting situations. 

Conclusions: Studies today do not describe the rehabilitation in the interventions from a 

biopsychosocial perspective, the description of how social factors are treated is scarce and the 

description of how psychological factors are treated is completely omitted. Instruments used 

to partially measure psychological variables are not primarily designed for athletes and do 

not examine variables that have been shown to be of importance during rehabilitation. 

Keywords: Anterior Cruciate Ligament Injury (ACLI), Rehabilitation, Athletic, Self- 

efficacy, Motivation, Methods  
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1 BAKGRUND 

1.1 Knäledens anatomi 

Knäleden är den största leden i kroppen och är en synovialled av typen gångjärnsled. Det 

främjar för rörelserna extension och flexion i sagittalplan och även liten grad av rotation i 

transversalplan. Knäleden består av två mindre leder i form av en tibiofemoralled och en 

patellofemoralled. Den ena leden mellan tibia och femur har två kontaktytor som sitter 

medialt och lateralt i knäleden. Den andra leden är mellan patella och femur. De 

huvudsakliga ligamenten i knäleden är främre korsbandet (engelska: anterior cruciate 

ligament (ACL), bakre korsbandet( engelska: posterior cruciate ligament,PCL), mediala 

kollateralligamentet(engelska: medial collateral ligament,MCL), laterala kollateralligamnetet 

(engelska: lateralcollateral ligament, LCL) och dessa har olika stabiliserande funktioner 

(Gupton och Terreberry, 2018). 

ACL ansvarar för att tibia inte ska glida anteriort i förhållande till femur. ACL går från distala 

tibia på laterala sidan samt anteriora delen av medial sidan av interkondylaris tibia och 

sträcker sig superiort, lateralt och posteriort för att fästa på laterala delen av femurkondylen. 

ACL kan i sin tur delas upp i två delar, en posteriolateral del och en anteriomedial del. Vid 

flexion är den anteriora delen spänd och den posteriora är slapp och tvärtom vid extension 

vilket resulterar i att ACL alltid hålls spänt (Levangie och Norkin, 2011). 

1.2 Skademekanism och undersökning  

Den stora andelen skador på ACL kommer enligt Levangie och Norkin (2011) utifrån 

korsbandets struktur och funktion. Skademekanismerna är vanligen hyperextension 

alternativt hastig uppbromsning i kombination med valgus- eller rotationsvåld (Lindgren & 

Svensson 2007).  

Enligt Frobell, Lohmander och Roos (2007) så är incidensen av främre korsbandskador 

(engelska: anterior cruciate ligamnet injury, ACLI) i Sverige 80/100 000 och år. Dessa typer 

av skador menar Evans och Nielson (2018) oftast sker vid idrottsutövande där plötsliga 

riktningsförändringar samt plötsliga stopp eller yttre krafter är involverade. Ruptur av ACL 

är en vanlig skada som huvudsakligen drabbar unga fysiskt aktiva individer (Beard, Davies, 
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Harris, Monk, Hopewell & Price, 2016). ACL skadas oftast under idrottsaktiviteter som 

fotboll, utförsåkning och basket (Bahr & Holme, 2003). 

Enligt Thomeé, Swärd, & Karlsson (2011) bör det direkt efter skadan uppstått genomföras en 

röntgenundersökning för att utesluta frakturer. En fördjupad undersökning med 

magnetkamera kan genomföras för att bekräfta att ACL har rupterat, men det är för det 

mesta inte nödvändigt. Undersökning med magnetkamera kan dock vara av värde för att 

eventuellt upptäcka andra skador som kan ha uppstått i samband med korsbandsskadan, t ex 

brosk, menisk, ledkapsel och senskada (Thomee et al, 2011). Vid manuell undersökning har 

Lachmans test visat sig ha högst sensitivitet  (87.1%), medans pivot- shift test har den högsta 

specificiteten (97,5%) (Huang, Zhang, Yao & Ma,2016). Lachmans test genomförs vid 20-30 

graders flexion i knäleden, där femur hålls stilla och tibia förs anteriort, vilket skapar en 

glidning mellan femur och tibia (Thomee et al, 2011). Enligt Makhmalbaf, Moradi, Ganji & 

Omidi-Kashani (2013) ökar sensitiviteten ytterligare om undersökningen utförs under 

anastesi, och detta särskilt hos kvinnor. Pivot shift syftar till att skapa en subluxation av tibia 

i förhållande till femur (Thomee et al, 2011). Detta test är dock svårt att genomföra akut efter 

skadetillfället (Thomee et al, 2011). Punktion vid kraftig utgjutning kan vara värdefull, detta 

görs dels i smärtlindrande syfte samt för att påvisa om det finns blod i leden vilket i så fall 

förstärker diagnosticeringen (Thomee et al, 2011). 

1.3 Behandling 

Av de 6000 ACLI som årligen sker i Sverige opereras ca 3000. Huruvida en patient kommer 

att opereras baseras framförallt på skadans omfattning och patientens aktivitetsnivå samt 

ålder. Rekonstruktion av främre korsbandet (engelska: anterior cruciate ligament 

reconstruction, ACLR) genom operation är framförallt att rekommendera till relativt unga 

patienter samt till patienter som har en hög aktivitetsnivå. Om patienten är äldre eller har en 

låg aktivitetsnivå är rekommendationen oftast att genomföra ett successivt stegrat 

rehabiliteringsprogram och efter detta kan ett ställningstagande om operation ske. Den bästa 

tiden för operation anses idag vara 6-8 veckor efter skada, men det pågår en ständig 

diskussion kring detta. Om operation sker för tidigt anses det föreligga risk för ärrbildning i 

ledkapseln vilket kan leda till smärtproblematik och stelhet. ACLI opereras idag med 

titthålteknik.  Målet med rekonstruktionen är att skapa en sena som helt efterliknar det 

skadade korsbandets funktion. För att ersätta det rupterade korsbandet tas en del av 

antingen knäskålssenan eller en del av hamstringssenan (Thomee et al,2011) (Czamara, 

Tomaszewski, Bober & Lubarski, 2011) och i vissa fall nyttjas båda dessa senor för att skapa 



3 

ett nytt korsband. Efter operation föreligger idag inga restriktioner utan rörelseträning och 

full belastning tillåts direkt (Thomee et al,2011). 

Ett exempel på rehabiliteringsprogram är Multicenter Orthopaedic Outcomes Network 

(MOON) gruppens rehabiliteringsschema som enligt Wright, Haas, Anderson, Calabrese, 

Cavanaugh, Hewett, Lorring, McKenzie, Preston & Williams (2015) nyttjats i 10 år med 

framgång. Om protokollet används menar Wright et al (2015) att man följer bästa tillgängliga 

evidens. Protokollet är utvecklat av kirurger som har tagit hjälp av fysioterapeuter för att 

skapa praktiska riktlinjer efter ACLR (Wright et al, 2015). Riktlinjerna är utformade för att 

passa både elitidrottare samt individer som ej håller på med idrott. De är även utformade för 

att kunna utföras utan dyr utrustning (Wright et al, 2015). Därför bör de föreslagna 

övningarna för varje fas till viss del anpassas för individen som skall utföra de. Protokollet är 

baserat på olika steg (0-5) som patienten genomgår, där 0 är en preoperativ fas och de 

följande faserna (1-5) är postoperativa. Varje fas har vissa kriterier som skall uppnås innan 

patienten får gå vidare till nästa fas (Wright et al,2015). 

Fas 0  (preoperativa rekommendationer): gång med naturligt rörelsemönster,  utbildning 

med kryckor, rörelseträning. 

FAS 1  (direkta post operativa rekommendationer, 0-2 veckor efter operation), full 

knäextension, minimera svullnad, normalt gångmönster.  

Fas 2  (tidig rehabiliteringsfas, ca 2-6 veckor efter skada), uppnå full ROM, arbeta på att öka 

muskelstyrka i muskler kring knäleden. 

Fas 3  (styrka och kontrolleringsfas, vecka 7-12), bibehålla ROM, springa utan att svullnad 

uppstår, hoppa utan smärta eller svullnad uppstår. 

Fas 4  (avancerad träningsfas, v 13-16)- träna på olika löpmönster, exempelvis att springa i 

åttor samt uppnå 75 % av icke affekterat bens förmåga i en bens hopp. 

Fas 5  (återgång till sin sport fas, vecka 17-20)- uppnå 85% av kontralateral styrka, uppnå 

85% av kontralateral hoppförmåga i en bens hopp, samt utföra sportspecifik träning. 

1.4 Psykologiska faktorer för en lyckad rehabilitering efter ACLR hos 

idrottare 

I detta arbete definieras idrottare som individer som kontinuerligt utför någon typ av 

idrottslig aktivitet samt blir benämnda som idrottare av författarna i undersökta artiklar.  
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Av patienterna som genomgått ACLR anses 85% som läkta när de har utvärderats med 

formulär såsom International Knee Documentation Committee knee evaluation form (IKDC), 

där patienten bl a får beskriva hur stora symtom som upplevs ifrån skadan i samband med en 

aktivitet. Trots detta återgår endast 63% av dessa till tidigare nivå inom idrotten. En siffra 

som även Failla, Logerstedt, Grindem, Axe, Risberg, Engbretsen, Huston, Spindler, Snyder-

Mackler (2016) bekräftar med sin studie, och menar bero på psykologiska variabler såsom 

rädsla för att återupprepa sin skada. Ardern, Feller, Taylor & Webster (2011) visar på att 

psykologiska faktorer är av betydelse för hur väl patienten kunnat återgå till sin idrott. Även 

Best, Everhart & Flanigan (2015) undersöker psykologiska faktorer av klinisk relevans för 

patienter som genomgått ACLR, samt hur dessa påverkar utfallet av hur många som återgår 

till sport, hur god deras följsamhet av rehabilitering varit, deras knäsmärta och knäfunktion. 

De fann att stress, socialt stöd samt hur individen identifierar sig som idrottare har betydelse 

för utfallet. Vidare har Ardern, Feller, Taylor & Webster (2011) i en metaanalys funnit att 

psykologiska faktorer av betydelse anses vara självförtroende, optimism, inre motivation och 

rädsla för att skada sig på nytt där idrottares återgång till tidigare uppnådd nivå inom en 

idrott undersökts. Motivation kan delas in i inre och yttre motivation. Den inre kännetecknas 

av att man gör något för nöjet i sig och det som utförandet ger genom att lära sig ny kunskap, 

uppnå något eller för att uppleva stimulans. Den yttre motivationen hämtas från de fördelar 

som kan följa av utförandet, såsom ära och berömmelse (Hassmén, Hassmén, Plate, 2003). I 

de rehabiliteringskoncept som idag följer efter ACLR så fokuserar behandlingen på att återfå 

rörelseomfång i knäleden, mobilitet av patella, styrka och neuromuskulär kontroll vid rörelse 

av knäleden (Malempati, Jurjans, Noehren, Ireland & Johnson,2015). Däremot är det oklart 

om psykologiska faktorer integreras i rehabiliteringen. 

Brewner & Redmond (2017) pekar på faktumet att man måste jobba med motivationen hos 

idrottare då idrottaren under en rehabilitering kan brottas med tankar om att den inte 

kommer leva upp till sin tidigare kapacitet och funktionsnivå inom t ex idrott, rädsla för att 

skada sig på nytt samt att den känner sig otränad. Även omgivningsfaktorer som press 

utifrån lagkamrater och tränare menar Brewner & Redmond (2017) kan bidra till att idrottare 

känner stress över skadan. Vilket kan få till följd att idrottaren inte återgår till tidigare nivå 

inom sin idrott (Ardern, Feller, Taylor & Webster, 2011). Brewner & Redmond (2017) menar 

att återgång till idrott innan en idrottare är psykiskt redo kan resultera i skada av samma 

kroppsdel igen. Bakomliggande orsaker till det anses vara bristande socialt stöd samt rädsla 

för att bli skadad igen. Andra anledningar som Brewner & Redmond (2017) anser påverkar 

vid återgång till idrott innan individen är psykologiskt redo är bristande tillit på sig själv och 

låg motivation som kan leda till minskad lust att idrotta. Speciellt sent i rehabiliteringen vid 

korsbandsskador är rädsla och ångest vanligt (Brewner & Redmond,2017). 
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Kvist, Ek, Sporrstedt & Good (2005) har funnit att rädsla för att på nytt skada sig är en 

anledning att patienter inte återgår till att utöva sin idrott efter ACLR. Brewner & Redmond 

(2017) menar på att emotionella delar som ilska, oro, bitterhet förvirring, frustration, 

hjälplöshet, rädsla, förtvivlan och chock är vanligt förekommande under en 

rehabiliteringsperiod och mest påtagligt i den sista delen av rehabiliteringen. Innan återgång 

till idrott är känslor som oro, ångest och rädsla för att skada sig igen är vanligt 

förekommande, vilket Brewner & Redmond (2017) fortsatt menar på kan påverka utfallet 

efter rehabiliteringen. De negativa tankarna ofta följer en U-form och är stora i början av 

rehabilitering och sjunker mitt under processen för att sedan öka igen inför återgång till 

idrotten (Ardern, Taylor, Feller, & Webster, 2013).  Även Lentz, Zeppieri, George, Tillman, 

Moser, Farmer & Chmielewski (2015) menar på att rädsla för att slå upp skadan är en av de 

vanligaste parametrarna för att fler inte återgår till sin tidigare nivå. Dessa faktorer har 

troligtvis bidragit till ett beteende hos idrottaren att på grund av rädsla för att skada sig på 

nytt hindrar en möjlig tillbakagång till idrott. 

När en individ drabbas av en skada kommer idrottaren hitta psykologiska strategier för att 

hantera situationen. Dessa strategier ser olika ut för olika individer och påverkas av 

individens tolkning av skadan. Tolkningen av skadan påbörjas direkt vid skadetillfället och 

omfattar 3 steg, primär tolkning, sekundär tolkning och omtolkning. Den primära tolkningen 

innefattar tankar om vilka konsekvenser skadan för med sig för individen. Idrottaren kan 

tolka konsekvensen som minimal och hanterbar eller se skadan som ett hot för fortsatt 

idrottsutövande.  

Nästa fas, den sekundära tolkningen använder individen för att tänka ut en strategi över vad 

som kan göras för att hantera den situationen som uppstått beroende på individens primära 

tolkning om förväntat resultat och effekt. Brewner & Redmond (2017) menar på att sista 

omtolkningsfasen, innebär att individen kan omvärdera situationen vid ett senare tillfälle om 

det tillkommer nya fakta och information om hur en skada uppkommer och hur 

läkning/rehabilitering fortskrider om detta skiljer sig från individens kunskap i dagsläget.  
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1.5 Beteendemedicin 

Ett beteende är något vi gör tänker eller känner och ett beteende är knutet till specifika 

omständigheter eller situationer och fyller därmed en specifik funktion. Beteendemedicin är 

ett samlingsnamn för flera perspektiv på beteende i förhållande till hälsa och sjukdom. 

Beteendemedicin involverar teorier som dels beskriver beteenden, men också teorier som 

beskriver beteendeförändring (Denison & Åsenlöf, 2012). 

1.5.1 Social kognitiv teori 

Den socialkognitiva teorin förklarar beteenden genom en modell där beteende påverkas av 

individen och miljön som personen befinner sig i. För att öka väl-måendet kan vi arbeta med 

känslor, kognitionen, motiverande faktorer och/eller att vi påverkar det sociala sammanhang 

vi befinner oss i som t ex arbete eller levnadssituationen (Bandura,1986). Vad en individ 

tänker, känner och tror påverkar hur individen beter sig (Bandura 1986). 

Enligt McAlister, Perry & Parcel (2008) så finns det nyckel koncept inom SCT och dessa delas 

in i olika kategorier. Till dessa nyckelkoncept hör bland annat utfallsförväntningar, self- 

efficacy och observationsinlärning. En viktig del inom SCT är utfallsförväntningar som 

benämns som tron på sannolikheten av att olika resultat kan bero på det beteende som en 

person väljer att utföra och det av individen uppfattade värdet av dessa resultat. 

Fysioterapeuter informerar dagligen patienter om att t ex ett ospecifikt beteende som träning 

ger en förbättrad aktivitetsförmåga, vilket är ett ospecifikt resultat (Denison & Åsenlöf, 

2012). På så vis har fysioterapeuten prövat att påverka vad patienten kommer att ha för 

föreställningar om vad ett visst beteende kommer att leda till (Denison & Åsenlöf,2012).  En 

annat begrepp som inryms inom SCT är self- efficacy. Self-efficacy är en individs tro på sin 

egen förmåga att utföra en handling i en specifik situation (Bandura,1986). Self efficacy är 

tillsammans med utfallsförväntningar avgörande för en individs beteende. Self-efficacy utgör 

grunden för motivation, välmående och för hur vi uppnår mål. Enligt Bandura (1986) berör 

self- efficacy i princip alla aspekter i våra liv, oavsett om vi tänker pessimistiskt, optimistiskt 

eller produktivt. Self- efficacy bestämmer också hur mycket möda individer lägger ner på en 

aktivitet, hur ihärdig individen är och vilken motståndskraft individen har vid t ex 

motgångar. Self efficacy till att utföra träning under rehabiliteringstiden är något som 

Maddison, Prapavessis & Clatworthy (2006) bedömer är av värde och som dem undersöker 

om det är påverkbart genom observationsinlärning. Observationsinlärning är ett begrepp 

som inryms under SCT:s modellinlärning, där individen lär sig utifrån att observera andras 

beteenden och vad dessa beteenden får för konsekvenser. Observationsinlärning är en viktig 

del vid inlärningsprocessen enligt SCT (Bandura  (1986). Det kan t ex gå ut på att patienten 

får se hur andra genomför träningsprogram eller liknande rehabilitering i form av 
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träningsgrupp eller ute i ett gemensamt gym (Denison & Åsenlöf, 2012). Enligt Bandura 

(1986) är individen självreglerande och proaktiv som reflekterar över sig själv och kan 

modifiera beteenden baserat på reflektionen, istället för att individen endast är en organism 

som reagerar på, och styrs av omgivningen  (Bandura, 1986).   

1.5.2 Att som Fysioterapeut arbeta utifrån beteendemedicinskt perspektiv 

Rehabiliteringsperioden vid ACLR tar enligt Greenberg, Albaugh, Storey, & Ganley (2018) i 

normala fall omkring 9-12 månader innan återgång till idrottsutövande kan ske. Den långa 

rehabiliteringsperioden ger möjlighet för en fysioterapeut att jobba med psykologiska 

faktorer som inre motivation, self- efficacy till träning/idrott samt rädsla för att skada sig på 

nytt. 

Inom den social kognitiva teorin beskrivs tre processer för att en beteendeförändring skall 

ske. Dels att ta till sig det nya beteendet, att kunna överföra beteendet även till andra 

situationer som benämns som generalisering samt att kunna vidmakthålla beteendet över tid 

(Denison & Åsenlöf, 2012). Self efficacy och modellinlärning anses vara viktiga vid förändring 

av ett beteende, då t ex self efficacy påverkar hur stor ansträngning som en individ lägger ner 

på att utföra en specifik uppgift (Denison & Åsenlöf, 2012). 

I en strukturerad samarbetsmodell för beteendeförändring som kallas för den 

beteendemedicinska modellen arbetar fysioterapeut och patient tillsammans för att uppnå 

mål som av patienten är högt prioriterade. Grundläggande när en fysioterapeut jobbar utifrån 

ett beteendemedicinskt perspektiv är att fysioterapeuten antar att biologiska, psykologiska 

och sociala faktorer utgör grunden för hälsa och sjukdom. Samtliga delar utgör sedan en 

grund vid behandlingen (Denison & Åsenlöf,2012). 

Vid ett biopsykosocialt förhållningssätt undersöks patientens olika förutsättningar. 

Fysioterapeuten undersöker fysiska (Biologiska) förutsättningar som ämnar ge information 

om patientens fysiska förutsättningar att kunna genomföra målbeteendet (Denison & 

Åsenlöf, 2012). Vid undersökning av psykologiska förutsättningar kan fysioterapeuten få 

information om huruvida patienten är motiverad till rehabilitering, vilka utfallsförväntningar 

patienten har om rehabiliteringen, om patienten har hög self- efficacy att utföra 

rehabiliteringen samt om patienten känner rädsla att skada sig på nytt vid återgång till idrott. 

Motivation beskrivs som hur stark en individs drivkraft är att utföra en handling. En individs 

motivation bestäms av vad individen bedömer sig få ut av handlingen samt hur stor möda 

individen behöver lägga ned på att utföra handlingen (Bandura,1997).  Motivationen är något 

som Sonesson, Kvist, Ardern, Österberg & Silbernagel (2017) menar är en nyckelfaktor under 

rehabiliteringen efter ACLR för att återgå till en hög aktivitetsnivå och för att patienterna ska 
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känna sig nöjda. Vidare menar Sonesson et al (2017) att idrottare som återgår till sin idrott 

har oftare större motivation under rehabiliteringen än de som inte återgår. Även Brewner & 

Redmond (2017) menar på att motivationen är av betydelse för en lyckad rehab.  

Vid undersökning av sociala faktorer inhämtas information om omgivningsfaktorer, t ex i 

vilka situationer beteendet utförs samt vilka individer som är närvarande (Denison & 

Åsenlöf, 2012). En individuell funktionell beteendeanalys sammanställer information kring 

en individs beteende och ämnar skapa hypoteser om samband mellan olika faktorer, som 

sedan skall fungera som en grund vid val av behandling/åtgärder (Denison & Åsenlöf,2012).  

Fysioterapeuten kan i fallet med patienter som genomgått ACLR och undviker återgång till 

idrott på grund av rädsla för att skada sig på nytt upptäcka varför denna rädsla uppstått. Med 

hjälp av detta skulle fysioterapeuten kunna bistå patienten i en beteendeförändring där 

rädslan minskar och patienten kan återgå till sin idrott. Den funktionella beteendeanalysen 

revideras kontinuerligt under hela rehabiliteringen då ny information kan tillkomma och nya 

förutsättningar uppstår eftersom rehabiliteringsprocessen fortskrider. Genom att 

kontinuerligt uppdatera den funktionella beteendeanalysen kan då förändringar i t ex 

motivation hos patienten fångas upp. Ardern, Taylor, Feller, & Webster (2013) menar att 

motivationen under rehabiliteringen efter ACLR följer en u-kurva, vilket betyder att 

motivationen är låg i början och i slutet av rehabiliteringen. Sonesson et al (2017) menar att 

motivationen troligen är nödvändig för att följsamheten till rehabiliteringsprogrammet efter 

ACLR skall vara god. Mål uppnås således genom att patienten behärskar fysiska, 

psykologiska men också organisatoriska samt beteendemässiga färdigheter. Många patienter 

har föreställningar kring behandlingen som gör att de ibland är frågande eller motsätter sig 

en del av åtgärderna i den beteendemedicinska modellen, oftast de psykosociala delarna 

(Denison & Åsenlöf,2012). 

2 PROBLEMFORMULERING 

ACLI drabbar framförallt unga idrottande och rehabiliteringsprocessen efter ACLR är lång, 

förväntad kring 9-12 månader men kan ibland bli än mer långdragen. Behandlingen verkar 

idag inrikta sig till stor del mot de bio- medicinska aspekterna av skadan, och verkar vid 

mätningar där funktion såsom rörlighet och styrka testas vara relativt framgångsrika. Trots 

detta återgår inte alla som enligt dessa mätningar anses vara läkta till sin idrott, eller tidigare 

aktivitetsnivå. Den bakomliggande orsaken verkar vara psykologiska faktorer som rädsla för 

upprepad skada och bristande motivation. Detta resulterar i att idrottare väljer att inte återgå 

till sin idrott.  
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Om rehabiliteringen skulle inbegripa samtliga delar som förklarar ett beteende inom social 

kognitiv teori, där hänsyn tas till individens psykologiska och biologiska förutsättningar, men 

också omgivningen som individen verkar i skulle antalet idrottare som återgår till tidigare 

funktionsnivå inom idrott eller fritidsaktivitet troligen kunnat vara större. Behandlingen bör 

inte begränsa sig till att endast arbeta med biomedicinska variabler utan även behandla 

psykologiska variabler. Psykologiska variabler som skulle kunna tas i beaktning under 

rehabiliteringen kan vara motivation till rehabilitering, self- efficacy till att utföra träning 

samt vilka utfallsförväntningar kring rehabiliteringen patienten har. Då dessa variabler har 

visat sig vara betydelsefulla vid rehabilitering efter ACLR. Vidare bör även omkringliggande 

faktorer som socialt stöd och faktorer i den fysiska omgivningen undersökas, då dessa kan 

påverka individen. Därför ämnar uppsatsen att med en systematisk litteraturstudie 

undersöka om interventionsstudier gällande rehabilitering efter ACLR även tar de 

psykologiska och sociala faktorerna i beaktning. Faktorer som tillsammans med vanlig 

rehabilitering visat sig verka ha betydelse för en lyckad rehabilitering efter ACLR. 

2.1 Syfte 

Att undersöka biopsykosociala faktorer i interventioner som kan vara av betydelse för 

beteendet att återvända till sin tidigare idrott efter ACLR. 

2.1.1 Frågeställningar 

 Hur är interventioner som syftar till att rehabilitera efter ACLR utformade? 

 På vilket sätt tas eventuella sociala faktorer i beaktning vid rehabiliteringen? 

 Hur har psykologiska faktorer integrerats i den fysioterapeutiska behandlingen? 

 Hur utvärderas psykologiska faktorer under rehabiliteringen? 

 Vilka mätegenskaper har de mätinstrument som har använts för att mäta 

psykologiska faktorer? 

 Hur ser validitet och reliabilitet ut för dessa? 

 Vilken vetenskaplig kvalitet har undersökta studier? 
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3 METOD OCH MATERIAL 

3.1 Design 

Arbetet är utformat som en systematisk litteraturstudie med utredande inriktning över 

observationsstudier och randomiserade kontrollerade studier för att sammanställa 

information om interventioner som genomförs idag samt vilka faktorer som mäts och tas i 

beaktning för att rehabilitera patienter efter ACLR.  

3.1 Urval  

Vetenskapliga artiklar har valts ut efter sökningar i databaser som berör ämnesområdena 

hälsa och sjukvård. Valda databaser är: Cinahl plus, PubMed, Pedro och Psychinfo då dessa 

databaser och ämnesområden anses relevanta. Cinahl plus (Cumulative Index to Nursing and 

Allied Health Literature) är en databas för engelskspråkiga artiklar som berör omsorg, hälsa 

och forskning. Pubmed är en databas med delvis fri tillgång till vetenskapliga artiklar. Pedro 

(Physiotherapy evidence database) är en databas för artiklar med inriktningen Fysioterapi. 

Psychinfo är en databas med litteratur inom området psykologi. Artiklarna har valts utifrån 

nedanstående exklusion- och inklusionskriterier. Antalet artiklar som avses att granskas är 5-

10st. Ytterliggare artiklar kan komma att inkluderas utifrån de granskade artiklarnas 

referenserlista om de bedöms relevanta och uppfyller kriterierna. Urvalet har gjorts efter 

följande inklusions och exklusionskriterier.  

3.1.1 Inklusionkriterier 

 De artiklar som valts ut ska beskriva rehabiliteringsprocessen efter ACLR och vilka 

behandlingar man använder sig av. 

 Artiklarna skall vara utförda på individer som författarna till undersökta artiklar 

benämner som idrottare. 

 Artiklarna har valts ut oavsett ålder, kön eller funktionsnivå på testpersonerna. 

 Endast artiklar skrivna på engelska inkluderas. 

 Artiklarna skall ha genomgått peer review. 

 Artiklarna som inkluderades skall vara av kvantitativ design. 
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3.1.2 Exklusionskriterier 

 Artiklar exkluderades som ej beskriver rehabiliteringen som patienterna genomgått. 

 Artiklar som är publicerade för mer än 5 år sedan har exkluderats. 

3.2 Litteratursökning 

Under vårterminen 2018 genomfördes tillsammans med bibliotekarie en initial provsökning 

för att ta fram nyckelord samt välja lämpliga databaser som sedan skulle användas vid den 

slutliga sökningen. Mesh termen ACLI (anterior cruciate ligament injury) togs fram med 

bibliotekarien då denna term användes i artiklar av intresse och kom sedan att användas vid 

den huvudsakliga sökningen. Inför den huvudsakliga sökningen valdes även fritextord som 

skulle överensstämma med författarnas frågeställning. Fritextorden som har använts är: 

metod, self- efficacy och motivation. Detta för att författarna till detta arbete har funnit att t 

ex motivation till rehabilitering och self- efficacy att utföra rehabiliteringen är en anledning 

till utebliven återgång till idrottande i artiklar relevanta för området. Metod valdes ut då det 

var vanligt förekommande som sökord i artiklar som utgjort underlag för bakgrunden. 

Nyligen publicerade artiklar har ibland ej hunnit blivit indexerade i databaserna, vilket gör 

att fritextord på ett bättre sätt kan hitta nyligen publicerade artiklar (SBU,2014). Samma 

indexeringsord och fritextord har använts i samtliga databaser.   

Tabell 1: Sökstrategi enligt PICO 

 

 Svenskt ord Fritextord Indexeringsord 

P Idrottare med acl-skada Athletic ACLI 

I Rehabilitering  Rehabilitation 

C -   

O Metod Methods, Motivation Self efficacy 
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3.2.1 Tillvägagångssätt och relevansbedömning  

Under höstterminen 2018 har en omfattande sökning gjorts med hjälp av ovan nämna 

indexeringsord och fritextord. Författarna har utifrån titel och abstract valt relevanta artiklar 

för ändamålet, var och en för sig. Återstående artiklar har därefter lästs igenom i fulltext för 

vidare relevansbedömning. Relevansbedömning efter fulltext läsning har utförts var och en 

för sig med en mall för relevansbedömning (SBU,2014) (Se Bilaga:A). Mallen för 

relevansbedömning innehåller frågor om studiepopulationen, interventionen, 

jämförelseintervention, effektmått och studielängd (SBU,2014). Relevanta artiklar har sedan 

valts ut gemensamt för att inkluderas. Efter genomförd relevansbedömning inkluderades 

även två artiklar från valda artiklars referenslistor.  

3.2.2 PICO 

Vid sökningen användes PICO som står för Patient/Problem/Population, Intervention, 

Comparsion och Outcome för att lättare kunna strukturera arbetet under sökningen av 

litteraturen (SBU, 2014). PICO innebär att sökningen utgår från en strukturerad 

frågeställning. Vid sökningen användes building block strategin som innebär att varje del i 

PICO motsvaras av söktermer och fraser. Varje block utgör en sökning, vilka sedan 

kombineras och ger ett slutligt sökresultat (SBU, 2014). När de olika blocken kombinerades 

så nyttjades de booleska operatorerna AND och OR. Booleska operatorer syftar till att ge 

databasen en specifik instruktion och skall ej förväxlas med den vardagliga innebörden ordet 

har (SBU,2014). När blocken kombinerades med hjälp av booleska operatorn AND så ger den 

instruktionen till databasen att det skall finnas minst ett ord med från varje block i 

sökresultatet (SBU,2014). OR har därefter använts för att kombinera fritextorden under 

rubriken O. Detta ger en mer specificerad sökning och ett snävare resultat (SBU,2014).  

P- Idrottare som genomgått ACLR 

I- Rehabilitering 

C-  

O- Metod, Self efficacy, Motivation 
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3.3 Kvalitetsgranskning 

Då studierna har haft olika design har två mallar för kvalitetsgranskning använts. Fem av 

studierna har granskats med stöd av SBU:s mall för kvalitetsgranskning av 

observationsstudier (SBU,2014) (Se bilaga: C), de fyra resterande artiklarna har granskats 

med stöd av SBU:s mall för randomiserade kontrollerade studier (SBU,2014) (se Bilaga:D). 

Med ett antal frågor som syftar till att besvara olika kvalitetsaspekter av studierna ger det en 

bild av studiernas tillförlitlighet (SBU,2014). Mallen för bedömning av RCT studier och 

mallen för observationsstudier innehåller frågor inom områdena selektionsbias, 

behandlingsbias, bedömningsbias, bortfallsbias, rapporteringsbias och intressekonfliktsbias.  

3.4 Etiska överväganden 

Författarna inkluderar endast artiklar som är etiskt granskade och publicerade i databaser 

där granskning av artiklar föregår publikation. artiklar som inkluderas skall vara utformade 

enligt Helsingforsdeklarationen (2014) som säger ” att forskning på människor skall vara i 

överensstämmelse med god vetenskaplig praxis och att forskaren skall vara insatt i den 

vetenskapliga litteraturen”. 

4 RESULTAT 

4.1.1 Resultat urvalsprocessen  

Efter sökning strukturerad enligt PICO fann författarna totalt från de fyra databaserna 130 st 

artiklar. Av dessa var 2 artiklar var dubbletter. Därefter genomlästes titel och abstrakt av de 

återstående 128 artiklarna. Av de 128 artiklar där titel och abstrakt har genomlästs återfanns 

bland annat systematiska översiktsartiklar och artiklar som endast beskrev preoperativ 

rehabilitering, andra artiklar beskrev prevention och diagnosticering vilket gjorde att dessa 

artiklar ej ansågs relevanta. Efter detta valdes 13 artiklar ut för fulltextläsning. Efter 

fulltextläsning uteslöts 6 artiklar då dessa ej beskrev rehabiliteringen på ett tillfredsställande 

sätt och därav ej ansågs relevanta av författarna. Således återstod 7 artiklar som författarna 

bedömt som relevanta. Vid genomgång av valda artiklars referenslistor valdes ytterligare två 

artiklar ut för att inkluderas i arbetet. Totalt inkluderas 9 artiklar i arbetet.  
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Figur 1: Sammanfattning av urvalsprocessen 

Tabell 2 : Visar antal funna träffar på Psychinfo, Pubmed, Cinahl Plus och Pedro med fritextord. Filter: 

2014-2019, Peer reviewed, Humans, Free full text. 

Databas Datum Sökord Träffar Relevanta Inkluderade 

Psychinfo  Anterior cruciate ligament injury 7   

  Rehabilitation  

 

11,650   

  Athletics 566   

  Self- efficacy 4,284   

Totalt antal artiklar från 

databassökningen. 

130 st  

2 st artiklar var dubbletter 

och utifrån titel och abstract 

uteslöts 113 st artiklar. 

13 artiklar ansågs vara 

relevanta och lästes i 

fulltext. 

6 artiklar uteslöts efter 

fulltext läsning då de inte 

ansågs vara relevanta. 

9 artiklar inkluderades 

slutligen i studien. 

7 artiklar bedömdes som 

relevanta. Efter genomgång 

av referenslistor i valda 

artiklar inkluderades 

ytterligare 2 st artiklar. 
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  motivation 12,259   

  Methods 85,000   

  ACL injury AND rehabilitation AND athletic AND  ( 

(self- efficacy OR motivation OR methods)) 

 

1 0 0 

Pubmed  Anterior cruciate ligament injury 683   

  Rehabilitation 34,963   

  Methods 486,752   

  Self- efficacy 5,682   

  Motivation 11,836   

  Athletic 14,713   

  ACL injury AND rehabilitation AND athletic AND ( ( 

self- efficacy OR motivation OR methods)) 

116 12 7 

Cinahl plus  Acl injury 6   

  Rehabilitation 87   

  Athletic 3,733   

  Self- efficacy 8,028   

  Motivation 20,377   

  Methods 1,009,930   

  ACL injury AND rehabilitation AND Athletic  ( (self- 

efficacy OR motivation OR methods)) 

13 3 0 

Pedro  ACL injury 13   

  Rehabilitation 147   

  Athletic 36   

  Methods 426   

  Self- efficacy 590   

  motivation 163   

  ACL injury rehabilitation athletic methods 0   

  ACL injury rehabilitation athletic self- efficacy 0   

  ACL injury rehabilitation athletic motivation 0 0 0 



16 

 

4.1.2 Resultatsammanfattning av inkluderade artiklar 

Resultatet framställs dels i löpande text men också i en sammanfattande tabell. De 

inkluderade artiklarna är publicerade mellan 2014- 2019. Antalet deltagare i studierna 

varierar mellan 40 till 2774 deltagare. Samtliga deltagare i interventionsgrupp har en ACL 

skada som krävt rekonstruktion. Gemensamt för samtliga studier är att undersöka 

rehabiliteringsmetoder efter operation. Interventionen i studierna har en varierande längd 

mellan 3 veckor och 12 månader. I artiklarna har 4 olika instrument använts som delvis tagit 

hänsyn till psykologiska variabler. Instrumenten har bland annat mätt hur patienterna 

upplever sin funktion i knäleden, och dessa instrument är: Knee outcome survey activities of 

daily life scale (KOS- ADLS), Knee injury and osteoarthritis outcome score (KOOS), Tegner 

activity score (TAS), Internationell knee Documentation Committee Subjective kne 

evaluation form (IKDC-SKF). Artiklarna är skrivna i Polen, Tyskland, Norge och USA. Vid 

bedömning enligt SBU:s mall för kvalitetsgranskning av RCT-studier och 

Observationsstudier (SBU,2014) bedömdes 7 artiklar ha hög evidensgrad och 2 artiklar 

bedömdes ha medelhög evidensgrad. 

4.2 Studiernas utformning 

 

Krolikowska, A., Sikorski, L., Czamara, A., Reichert,P (2018). Effects of postoperative 

physiotherapy supervision duration on clinical outcome, speed, and agility in males 8 

months after anterior cruciate ligament reconstruction. Har undersökt om övervakad 

rehabilitering efter ACLR av en Fysioterapeut haft bättre resultat än samma rehabilitering 

utförd utan övervakning. Samtliga individer i interventionsgruppenrna utförde ett 

standardiserat rehabiliteringsprogram, en kontrollgrupp av friska icke opererade individer 

användes. I studien användes en interventionsgrupps med övervakad träning i 27 veckor 

(n=15) (Grupp 1), i den andra interventionsgruppen (n=15) (Grupp 2) genomförde 

patienterna 8 veckor övervakad träning i grupp, resterande rehabilitering utfördes 

självständigt. I kontrollgruppen (n=30) (grupp 3), som ej har ACL skada, genomfördes 

endast utvärderingstest som var ett sprint test där deltagaren springer in mot mitten av en 

kvadrat och ut till de olika hörnen under tidtagning. Detta test utfördes även av båda 

interventionsgrupper efter rehabiliteringens slut. Man fann att en signifikant skillnad förelåg 

mellan grupp 1 och grupp 2, där grupp 1 presterade bättre än grupp 2. Ingen signifikant 

skillnad fanns mellan grupp 1 och grupp 3. 
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Czamara, A., Krolikowska, A (2018). Two-Plane Assessment of Knee Muscles Isometric and 

Isokinetic Torques After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. Efter en 17 veckors 

period av rehab undersöktes hypotesen för om det maximala isometriska vridmoment och 

högsta vridmoment som genereras i det opererade benets led återställs efter en ACLR. 

Studien innehöll 30st manliga deltagare som genomgått ACLR efter skada och 30st friska 

personer i kontrollgruppen. Samtliga deltagare fick genomgå ett första test av hur 

vridmoment var vid knäextension och flexion i det tredje steget av sin rehabilitering. Under 

tiden genomgick alla deltagare i interventiongrupp samma typ av rehab som var indelad i 3 

steg. Första steget innebar att patienterna använde ispåsar, mobiliserar patellofemoralleden, 

genomför isometrisk kontraktion av quadriceps och andra större muskelgrupper. Fas 2 

innehöll gång på gåband, proprioceptisk träning, cykelträning och koncentrisk samt 

excentrisk träning av ischiotibiala muskler. Den tredje fasen innehöll isometrisk träning samt 

träning av resistansträning, sportspecifik träning och löpning på löpband. Mätningarna 

gjordes i 2 sessioner som hölls med 3 dagars mellanrum och samma tid på dagen, och syftade 

till att mäta intern och extern rotation i knäleden. De fann att efter 17 veckors 

fysioterapeutisk träning fanns ett signifikant lägre värde i inåt rotation och maximalt 

rotationsvärde i den affekterade knäleden kontra det friska benet samt mätt mot 

kontrollgruppen. De konkluderar att träningen som deltagarna genomfört inte har återställt 

rotatorernas tidigare funktion. 

Bartels, T., Proeger, S., Brehme, K., Pyschik, M., Delank, K.S., Schulze,S., Schwesig, R., 

Fieseler, G. (2016). The SpeedCourt system in rehabilitation after reconstruction surgery of 

the anterior cruciate ligament (ACL). Har ämnat undersöka om ett träningsprogram som 

involverar oväntade störande moment (SPEEDCOURT) har några fördelar i den sena fasen 

av rehabilitering jämfört med nuvarande sensomotoriskt baserade koncept. Syftet med 

speedcourt konceptet är att patienterna skall träna explosiva accelerationer, 

riktningsförändringar, koordinerande färdigheter och kognition för motoriska funktioner. De 

inkluderade patienterna var 50 sportande och aktiva idrottare som 5 månader tidigare 

genomgått ACLR. Interventionsgruppen (n=28) genomgick ett nytt träningsprogram som 

kallas speedcourt 2 ggr/vecka i 3 veckor. Kontrollgruppen  (n=22) fick genomgå ett vanligt 

förekommande koordinations och stabiliserande program. I 2 av 14 sportspecifika tester fann 

de en signifikant skillnad och detta var i unilaterala hopp samt reaktionstid av affekterade 

sida. I övriga tester återfanns ingen signifikant skillnad. 

Krafft, F.C., Stetter, B.J., Stein, T., Ellermann, A., Flechtenmacher, J., Eberle, C., Sell, S., 

Potthast, W.  (2017) How does functionality proceed in ACL reconstructed subjects? 

Proceeding of functional performance from pre- to six months post-ACL reconstruction. 

Under en 6 månaders period gjorde tester för att undersöka om en normal rehabilitering av 
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knäet återställde knäet till dess normala värde. Kontrollgrupp var det friska benet. Testerna 

genomfördes 6 veckor efter skadan men innan operation och 6 månader efter skadan vilket 

är efter operation. Testerna bestod av PROM, omkrets av ben, Counter movement jump, 

enbenshopp för distans och isometrisk kraft vid flexion och extension, leg symmetri indicie. 

Utöver detta uppskattade även deltagarna sin aktivitetsnivå med hjälp KOOS och Tegner 

activity score. Deltagarna delades in i 2 grupper om 20 st deltagare i vardera grupp. Den ena 

gruppen (IG) bestod av individer som hade skadat ACL och den andra gruppen (JG) av friska 

individer, där bägge grupperna var lika i avseende kön, ålder och kroppsbyggnad. Under 

perioden för rehab följde båda grupperna ett ihopsatt rehabiliteringsprogram som följde 

Germany health insurance system. Detta program följer tre faser där första fasen innefattar 

passiva aktiviteter, passiva rörelser samt viktbärande övningar under övervakning. Fas 2 

innefattar muskel och balansträning, självständig styrketräning samt cykling. Det tredje 

steget innefattar intensiv styrketräning, långsam adaptering till sin idrott samt intensivare 

cykling. Deltagarna gick igenom faserna olika snabbt beroende på hur deras läkningsprocess 

framskred. De fann att deltagarna skattade högre värden efter 3 månader än 6 veckor efter 

rekonstruktionen i formulären KOOS och TAS. Efter 3 månader följde däremot ingen 

förbättring, och de skattade deras aktivitetsnivå vid detta tillfälle lägre än kontrollgruppen. I 

tester som hopptest, rörlighet och omkrets av benet såg de en progressiv förbättring, men 

som ej nått samma värden som det friska kontrollbenet vid sista testtillfället. 

Meierbachtol, A., Rohman, E., Paur, E., Bottom, J., Tompkins, M.  (2017). Quantitative 

Improvements in Hop Test Scores After a 6-Week Neuromuscular Training Program. 

Under en sex veckors period deltog 71 individer som genomgått ACLR i en studie där effekten 

från NMR (neuromuscular re- education) programmet PEP (Prevent injury and enhance 

performance) undersöktes. Detta program används vanligtvis som ett program i preventivt 

syfte, men i denna studie nyttjades det som rehabilitering för att jämföra hoppförmågan på 

det skadade benet kontra hoppförmågan i det friska benet. Träningen är ett 

uppvärmningsprotokoll som går ut på att deltagarna värmer upp genom rak löpning, sida till 

sida löpning och sedan baklänges löpning. Efter detta genomför de stretching 30s x reps på 

vardera sida av vader, quadriceps, hamstrings, inre lår (adduktorer) och höftflexorer. Efter 

detta genomförs en styrketräningsdel som inkluderar utfallssteg 20 meters x 2 set, Rysk 

hamstrings (även kallad nordic hamstring och Finnen) 3x 10 reps, en bens tåhävningar (30 

per sida), plyometriska övningar (20 reps per övning), laterala hopp över 5-15 cm hög kon, 

framåt och bakåthopp över 5-15 cm hög kon, vertikala hopp med nick, saxhopp. 

Agilitetsträning (shuttle run) framåt och bakåt (40 meter), diagonallöpning (40 meter), 

bounding run 45-50 meter. Totaltid ca 20 min. PEP programmet följdes av ett 

träningsprotokoll med plyometriska övningar som varade i 60 min. Studiedeltagarna tränade 

2 gånger i veckan, 2h per träningstillfälle under en fem veckors period, som totalt blev 20h 
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träning. Effekten av träningen utvärderades med hjälp av ett test som innefattar 4 olika typer 

av hoppövningar. De fann en förbättrad symmetri i testerna mellan benen, men endast vid 

test av en bens hopp fann de en signifikant förbättring. 

Grindem, H., Snyder-Mackler,L., Moksnes, H., Engebretsen, L., Risberg, M.A. (2016) Simple 

decision rules reduce reinjury risk after anterior cruciate ligament reconstruction: the 

Delaware-Oslo ACL cohort study. En tvåårig kohort-studie som följde 106st deltagare som 

ursprungligen var en del av en större studie där samtliga deltagare höll på med en idrott där 

vridmoment förekommer. Syftet var att se sambandet mellan återgång till idrott efter 

operation, tidpunkten av återgång till idrott samt hur knäfunktionen var vid återgången till 

idrott och om det fanns något samband mellan detta och att upprepa skadan. Knäfunktionen 

mättes bland annat med hjälp av KOS-ADLS, quadriceps styrka, samt symmetri i hopptester. 

Rehabiliteringsprogrammet bestämdes utifrån vilken typ av operation som patienten 

genomgått, men gemensamt för alla var att de innehöll 3 olika faser. Testerna genomfördes 

som en baslinjemätning och sen 6 och 12 månaders uppföljning. De fann att patienter som 

återgick tidigt till hög aktivitetsnivå löpte större risk för att skada sig igen kontra de som inte 

återgått, och att för varje månad som det gick skjuta upp återgången till idrotten så sjönk 

sannolikheten för att på nytt skada sig signifikant.    

Capin, J.J.,Zarzycki,R., Arundale, A., Cummer, K., Snyder-Mackler,L. (2017). Report of the 

Primary Outcomes for Gait Mechanics in Men of the ACL-SPORTS Trial: Secondary 

Prevention With and Without Perturbation Training Does Not Restore Gait Symmetry in 

Men 1 or 2 Years After ACL Reconstruction. Har undersökt om gångmekaniken skiljer sig 

mellan opererat och icke opererat ben ett och två år efter operation av ACL ruptur. Krav för 

att individer skulle bli rekryterade till studien var att de befann sig inom ett spann på 3-9 

månader efter operation, återfått 80% eller mer av det friska benet styrka i quadriceps, full 

ROM, minimal utgjutning, ej någon rapporterad smärta samt ha genomfört progressiv 

löpträning. De har randomiserat 40 deltagare till två grupper om 20 individer i varje grupp. 

En IG och en JG. Interventionsgruppen har genomfört Strength, Agility and secondary 

prevention (SAP + Pertubation (PERT) träning som innebär att individen under hopp blir 

knuffad i sidled och tränar på att anpassa landningen. Kontrollgruppen har genomfört SAP 

träning. Bägge grupper genomförde två träningstillfällen per vecka under tio veckors tid. 

Efter att träningen var genomförd och uppnått 90% eller mer av frisk sidas quadriceps 

styrka, 90% eller mer av det friska benets resultat i ett en bens hopptest, samt ha skattat 90% 

eller mer i KOS- ADLS fick den påbörja en patient specifik träning riktad mot deras sport. 

Uppföljningen skedde sedan efter 1 och 2 år efter att operation skett. Vid uppföljningen 

undersökte författarna om det fanns någon skillnad i gångsymmetrin mellan de båda 

grupperna. Resultatet var att de ej fann någon skillnad. 
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Grindem, H., Granan, L.P., Risberg, M.A., Engbretsen, M.D., Snyder-Mackler, L., Eitzen, I. 

(2015). How does a combined pre-operative and post-operative rehabilitation program 

influence the outcome of ACL reconstruction 2 years after surgery? A comparison between 

patients in the Delaware-Oslo ACL Cohort and the Norwegian Knee Ligament Registry. 

Syftet med studien var att jämföra självrapporterade utfallsförväntningar med hjälp av 

mätinstrumentet KOOS hos patienter som genomförde rehabilitering vid ett idrottsmedicin 

center jämfört med patienter vid en vanlig inrättning. Kohortstudien innefattade 84 

deltagare mellan 16-40år som genomgick en progressiv träning både innan och efter 

operation. Rehabiliteringen utfördes vid ett idrottsmedicin center, Norweigian reasearch 

center for active rehabilitation (NAR). Hur patienterna skattat sin upplevda förmåga i 

formuläret KOOS jämfördes sedan med skattning från patienter som tränar via Norweigian 

knee ligament surgery (NKLR). Patienterna som tränade via NAR visade högre självskattning 

både innan operation och efter 2 år jämfört med de i Norwegian Knee Ligament registry i 

formuläret KOOS. 

Failla, M.J., Logerstedt, D.S., Grindem, H., Axe, M.J., Risberg, M.A., Engbretsen, L., 

Huston, L.J., Spindler, K.P., Snyder-Mackler, L. (2016). Does Extended Preoperative 

Rehabilitation Influence Outcomes 2 Years After ACL Reconstruction?: A Comparative 

Effectiveness Study Between the MOON and Delaware-Oslo ACL Cohorts. Studien har 

undersökt om patienter som genomgått en rehabilitering innan ACLR utöver rehabiliteringen 

som genomförs efter har en bättre funktion i knäleden efter 2 år. De använde patienter från 

Delaware Oslo ACL Cohort (DOC) som innefattar neuromuskulärträning och jämförde 

resultaten de fick med resultaten från Multicenter orthopaedic outcomes network (MOON) 

där patienterna inte genomgår en utökad träning innan operation. IG gruppen genomförde 

preoperativ träning till skillnad från JG. Grupperna genomförde därefter ett gemensamt 

rehabiliteringsprogram efter operation och skattade sedan sin upplevda förmåga med hjälp 

av IKDC-SKF och KOOS efter 2 år. Totalt var det 150st deltagare i testgrupp och 

kontrollgrupp, inklusionskriterierna var att de inom 7 månader från att studien påbörjats fått 

en ACL ruptur och var aktiva på level 1 eller 2 inom sin sport vid skadetillfället. Utifrån 

studien kunde det påvisas att utökad träning innan operation ihop med rehabiliteringen efter 

gav en förbättrad funktion. 
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Tabell 3: Kort sammanfattning av extraherade data för inkluderade studier i den systematiska 

litteraturstudien. 

Författare/ 

År/ Land 

Studiedesign Antal 

deltagare  

Interventionsgrup

p  (IG)  

Jämförelsegrupp  

(JG)   

Sociala 

faktorer: 

Behandlade 

psykologiska 

faktorer 

Instrument 

för att 

undersöka 

psykologiska 

faktorer: 

Genomförd 

rehabilitering: 

Studiens 

Kvalitet 

enligt SBU 

Ansvarig 

studieledar

e 

Czamara et al 

/2018/ Polen 

RCT n= 60 IG (n=30) 

JG (n=30) 

Gruppträ

ning 

Ej beskrivet TAS Graderad ökning i 

fysisk aktivitet om 

5 steg 

Låg risk 

för bias 

Studiens 

författare. 

Krafft et al/ 

2017/ 

Tyskland 

Observationss

tudie med 

Cohort design 

n= 40 IG, (n= 20) 

JG (n= 20) 

Gruppträ

ning 

Ej beskrivet KOOS, TAS Standardiserat 

post operativt 

rehabiliteringspro

gram. 

Låg risk 

för bias 

Studiens 

författare. 

Meierbachtol 

et al/2017/ 

USA 

Observationss

tudie av 

retrospektiv 

Cohort design 

n= 71 N=71 Gruppträ

ning 

Ej beskrivet Inga NMR programmet 

PEP 

Låg risk 

för bias  

Studiens 

författare. 

Grindem et 

al/2016/Norg

e 

Observationss

tudie av 

Cohort design 

N=100 N=100 Oklart  Ej beskrivet IKDC-SKF, 

KOS ADLS,  

Rehab fördelat på 

3 faser:  

Låg risk 

för bias 

Studiens 

författare. 

Capin et al/ 

2017/ USA 

RCT N=40 IG (n=20) 

JG (n=20) 

Gruppträ

ning 

Ej beskrivet KOS ADLS SAP och SAP+ 

PERT 

 

Medelhög 

risk för 

bias   

Studiens 

författare 

Bartels et al 

/2016/Tysklan

d 

RCT N=50 IG (n=28) 

JG (n=22) 

Gruppträ

ning 

Ej beskrivet Inga SPEEDCOURT Låg risk 

för bias 

Studiens 

författare 

Krolikowska 

et al 

/2018/Polen 

RCT N=60 IG1 (n=15) 

IG2 (n=15)  

JG (n= 30) 

Har mätt 

effekten 

av 

övervaka

d träning 

Ej beskrivet TAS Övervakat 

standardprogram 

Låg risk 

för bias 

Studiens 

författare 

Grindem et 

al/ 2015/ 

Norge 

Observationss

tudie av 

Cohort studie  

N=2774 IG (n=84) 

JG (n= 2690) 

Oklart Ej beskrivet KOOS Träning i 3 faser

  

Medelhög 

risk för 

bias  

Studiens 

författare 

Failla et al / 

2016/ USA 

Observationss

tudie av 

cohort design 

N= 300 IG (n=150) 

JG (n=150) 

Gruppträ

ning 

Ej beskrivet KOOS, IKDC-

SKF 

Träning med 

fokus på styrka 

och rörlighet 

Låg risk 

för bias 

Studiens 

författare 
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4.3 Rehabiliteringen 

4.3.1 Hur är interventioner som syftar till att rehabilitera efter ACLR utformade i 

nuläget? 

Gemensamt för samtliga artiklar är att rehabiliteringen som beskrivs efter operation syftar 

till att förbättra fysisk förmåga i den affekterade knäleden och i det affekterade benet. 

Grindem et al (2016) och Grindem et al (2015) samt Krafft et al (2017) använder sig av 

program som är uppdelat i tre faser, där metodiken skiljer sig något men gemensamt för 

faserna är att de är progressiva. Första fasen innebär cirkulationsträning och 

rörlighetsträning. Andra fasen syftar att genomföra träning med högre intensitet samt 

styrketräning. Grindem et al (2015) och Grindem et al (2016) introducerar även plyometrisk 

träning i denna fas. I fas 3 sker tung styrketräning samt sportspecifik träning. Krolikowska et 

al (2018) och Czamara et al (2018) använder sig av ett program som är uppdelat i fyra faser. I 

fas 1 använder de sig av is för minskad svullnad samt passiva rörelser, mobilisering av 

patellofemorala leden, elektrostimulans av vastus medialis, proprioceptiska övningar i sluten 

rörelsekedja samt isometriska övningar av musklerna kring knäleden. I fas 2 går patienterna 

på gångband, utför proprioceptisk träning på mjuk yta, träning av trappgång, samt 

koncentriska och excentriska övningar för ischiotibiala muskulaturen med ökande 

belastning. I fas 3 ingår träning med isometriska övningar där knäledens extensorer och 

rotatorer delvis är belastade. Löpning på löpband och plyometriska övningar var introducerat 

i denna fas. Här börjar även sportspecifik träning. I fas 4 ingår också löpning, löpning med 

riktningsförändringar, samt övningar på ojämnt underlag. Fokus är att återfå styrka och 

snabbhet samt proprioception och neuromuskulär kontroll. I denna fas ingår enbens och 

tvåbenshopp som en del i stegringen. Capin et al (2017) fokuserar på att undersöka 

pertubation training som syftar till att patienten skall bli störd i form av t ex en knuff under 

ett hopp. Bartels et al (2016) riktar sin träning mot att förbättra snabba 

riktningsförändringar genom speedcourt training samt stabiliseringsträning. Failla et al 

(2016) använder sig av MOON:s rehabiliteringsprogram som finns beskrivet i bakgrunden.  

4.3.2 På vilket sätt tas eventuella sociala faktorer i beaktning vid rehabilitering 

Endast i studien genomförd av Krolikowska et al (2018) har de undersökt om träning utförd 

övervakat av en Fysioterapeut eller på egen hand är av betydelse för utfallet i sprint test med 

riktningsförändringar. Fysioterapeut har funnits på plats för att kunna hjälpa patienten, men 
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det finns inte beskrivet vilken roll fysioterapeuten haft vid detta tillfälle. Övriga 

interventioner har skett genom gruppträning (Grindem et al,2015) (Grindem et al ,2016),  

(Czmara et al, 2018),  (Krolikowska et al,2018),  (Failla et al, 2016),  (Bartels et al ,2016) 

(Kraftt et al, 2016) (Meierbachtol et al,2017) (Capin et al, 2017), men beskriver ej hur 

eventuell hänsyn till sociala faktorer inkluderas.  

4.3.3 Hur har psykologiska faktorer integrerats i den biomedicinska behandlingen? 

Grindem et al (2016) skriver i sin artikel att de tycker att det är en naturlig del av arbetet att 

erbjuda emotionellt stöd samt att lyssna på patienterna och ge de feedback. De skriver även 

att hur patienter utbildas under rehabiliteringen och hur doktorer och fysioterapeuter som är 

involverade i NAR använder sig av psykologiska strategier troligen skiljer sig från hur det ser 

ut i vanlig vård (Grindem et al, 2016). Men de beskriver inte hur utbildningen eller 

psykologiska strategier eventuellt har integrerats i rehabiliteringen. Gemensamt för övriga 

artiklar är att inga psykologiska faktorer aktivt eller passivt beskrivs behandlas under 

rehabiliteringsprocessen. 

4.3.4 Hur utvärderas psykologiska faktorer under rehabiliteringen? 

Ingen av studierna har primärt undersökt psykologiska aspekter av rehabiliteringen. Men 

som ett sekundärt utfallsmått har vissa studier använt sig av frågeformulär som i viss mån tar 

hänsyn till patienternas upplevelse av hur den skadade knäleden fungerar. Formulären som 

nyttjats är KOS-ADLS, KOOS, IKDC- SKF samt Tegner activity scale (TAS). Två av studierna 

har använt KOS-ADLS som ett sekundärt utvärderingsinstrument under och efter 

interventionen (Capin et al, 2017; Grindem et al, 2016). Grindem et al (2016) har använt sig 

av KOS ADLS som ett utvärderingsinstrument vid baslinjemätning samt efter 6 och 12 

månader. Capin et al (2017) har använt sig av KOS ADLS som ett utvärderingsinstrument 

efter genomförd standardiserad rehabilitering. I 3 av studierna har KOOS använts som 

utvärderingsinstrument (Krafft et al,2017) (Failla et al 2016) (Grindem et al,2015). TAS har 

använts i 3 av artiklarna (Czamara et al, 2018; Krafft et al, 2017; Krolikowska et al,2018). I 2 

av studierna (Failla et al, 2016; Grindem et al, 2016) användes IKDC-SKF som 

utvärderingsinstrument. 
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4.3.5 Vilka instrument har använts för att mäta psykologiska faktorer, vilka 

mätegenskaper har dessa, samt finns det validitet och reliabilitet för dessa 

instrument? 

De instrument som används i studierna är inte utvecklade för att undersöka psykologiska 

faktorer. Det som instrumenten dock ger information om är patientens uppfattning om sin 

funktion och sina upplevda symtom från den affekterade knäleden. Gemensamt för 

instrumenten är att patienten genomför olika typer av självskattning. Faktorer som de olika 

instrumenten mäter är bl a hur stor smärta patienterna upplever från knäleden, hur stora 

svårigheter patienterna har att utföra olika vardagliga och idrottsliga situationer, samt vilken 

aktivitetsnivå som patienten anser sig befinna sig på. I vissa instrument undersöks också 

upplevda symtom från affekterad knäled såsom svullnad, stelhet ömhet och instabilitet. De 

instrument som har nyttjats mest är KOOS och TAS som användes i tre studier. KOS-ADLS 

och IKDC-SKF användes i två av studierna. Kort beskrivning av utvärderingsinstrumenten:  

Knee outcome survey activities of daily life scale (KOS ADLS)- har använts i Grindem et al 

(2016) och Capin et al (2017).  Patienten får besvara frågor om hur de upplever stelhet, 

svullnad, om benet viker sig, svaghet och hälta. Svarsalternativen går från att: jag har inga 

symtom  (5 poäng), till: symtomen hindrar mig i dagliga aktiviteter (0 poäng). Därefter får 

patienten skatta sin upplevda funktion i olika aktiviteter som gång, gång i trappor, att stå, 

knästående på framsidan av knäet, sitta med knäleden böjd, uppresning från stol. Patienten 

får skatta från: aktiviteten är inte svår (5 poäng), till: jag kan ej genomföra aktiviteten (0 

poäng). Poängen räknas sedan samman där maxpoäng är 70. För att bedömas som 

rehabiliterad eller läkt ska en sammanlagd poäng om 90 % eller mer nås. Ett test som Roy, 

Esculier & Maltais (2014) menar på har hög reliabilitet och validitet för att bedöma 

funktionella begränsningar från en stor variation av olika patologiska tillstånd i knäleden. 

KOS-ADLS original formulär på engelska är enligt Roy et al (2014) högst reliabelt och 

känsligt för förändring, som har översatt det till franska och även där sett att det är ett 

reliabelt, validt och responsivt frågeformulär för att mäta funktionella begränsningar i 

muskuloskeletala knä skador. Det finns god reliabiltet och validitet för att mäta vardagliga 

situationer även i andra kulturer (Szczepani, Bejer, Snela, Szymczyk, Jablonski & Majewska, 

2018; Algarni, Alrabai, Al- Ahaideb, Kachanathu & AlShammari, 2017; Kapreli, 

Panelli, Strimpakos ,Billis, Zacharopoulos, & Athanasopoulos, 2011; 

Jia, Wang, Nian, Zhang, Huang, Cui & Xu,2016; Roy et al, 2014; Gonçalves, Cabri, 

& Pinheiro, 2008). 

Knee injury and osteoarthritis outcome score (KOOS)- har använts i Failla et al (2016), 

Grindem et al (2015) och Krafft et al (2017) och är ett formulär som frågar hur patienten 
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upplever symtom i sitt knä samt hur patienten upplever svårigheter att fungera i sitt dagliga 

liv samt idrottsliga aktiviteter. Frågorna är strukturerade i underrubrikerna: symtom, stelhet, 

smärta, funktion i dagliga livet, svårigheter, funktion i fritid och idrott, livskvalité. I en 

systematisk översiktsartikel (Collins, Prinsen, Christensen, Bartels, Terwee & Roos, 2016) 

fann de att KOOS demonstrerar valid innehåll för att testa unga vuxna, medelålders och 

äldres funktion i knäleden vid knäskada och artros. Dock bedömer de att den strukturella 

validiteten och inter kulturella validiteten samt mätfel behöver ytterligare utvärdering 

(Collins et al,2016).  

International Knee Documentation Committee- subjective knee form (IKDC-SKF) - har 

använts i Grindem et al (2016) samt i Failla et al (2016). Här får patienterna skatta sin högsta 

upplevda förmåga de idag kan utföra, i krävande aktiviteter som kräver hopp och rotationer 

som t ex fotboll och basket. Hur ofta patienten de senaste veckorna upplevt smärta, och hur 

stor smärta dem i så fall upplever. Om patienten under de senaste fyra veckorna upplevt 

svullnad. Om patienten upplever stelhet eller svullnad. Vilken den högsta nivån inom en 

aktivitet en patient kan utföra utan att uppleva signifikant svullnad i knäleden. Om patienten 

upplevt låsningar i knäleden. Den högsta nivån av idrott en patient upplever sig kunna utföra 

utan att knäleden ger vika. Vilken den högsta nivån av aktivitet patienten regelbundet kan 

delta på. Hur knäleden påverkar trappgång, knästående, hukning, sitta med böjt knä, resa sig 

från stol, springa rakt, hoppa eller landa på affekterat ben, snabba start och stopp. Patienten 

får skatta sin upplevda funktion inom aktiviteter i dagsläget men också hur de bedömde att 

funktionen var innan skadan skett. Irrgang, Anderson, Boland, Harner, Kurosaka, Neyret, 

Richmond & Shelborne (2001) har undersökt validitet och reliabilitet för IKDC- SKF och 

fann att det är ett reliabelt och validt instrument för att mäta symtom, funktion och aktivitet 

inom sport för patienter med en stor variation av knäskador. 

Tegner activity score (TAS)- har använts Czmara (2018) , Krafft (2017) och Krolikowska et al 

(2018) är ett formulär där patienten får skatta sin upplevda förmåga att kunna delta på olika 

nivåer inom aktiviteter. Den högsta nivån (10) är att kunna medverka på tävlingsnivå inom 

idrott på nationell eller internationell nivå. Om patienten skattar en 1:a så är patienten 

sjukskriven pga sina knäproblem. Swanenburg, Koch, Meier & Wirth (2014) påvisar i sin 

studie att TAS har acceptabel reliabilitet för att mäta aktiviteten hos patienter som genomgått 

total knäplastik. 
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4.4 Studiekvalitet  

Bedömning av studiekvalitét har skett med hjälp av SBU:s mallar för granskning av 

Randomiserade studier och Observationsstudier. Inom varje sektion för mallarna finns 

frågor som besvaras ”ja”, ”nej”, ”oklart” eller ”ej tillämpligt”. I varje sektion sammanställs 

sedan svaren under alternativen ”ja”, ”nej”, ”oklart” eller ”ej tillämpligt”, innan författarna 

gör en bedömning av risk för bias. Detta sammanställs sedan och utgör grunden för en slutlig 

bedömning av studiens kvalitet. Studiernas kvalitet enligt SBU: s granskningsmall för RCT-

studier och Observationsstudier kan klassificeras ha låg, medelhög eller hög studiekvalité 

efter att ha granskats inom sektionerna selektionsbias, behandlingsbias, bedömningsbias, 

bortfallsbias, rapporteringsbias samt intressekonfliktsbias. Av nio artiklar har fyra granskats 

med hjälp av SBU: s granskningsmall för RCT-studier, efter granskning bedömdes tre artiklar 

(Czamara et al,2018; Bartels et al,2016; Krolikowska et al,2018) ha hög kvalité, och en artikel 

ha medelhög kvalitet (Capin et al,2017). Vid granskning av resterande artiklar användes 

SBU:s granskningsmall för observationsstudier. Av dessa fem artiklar bedömdes fyra artiklar 

ha hög kvalitet (Grindem et al,2016; Failla et al,2016; Meierbachtol et al,2017; Krafft et 

al,2017) och en artikel ha medelhög kvalitet (Grindem et al,2015). Totalt bedömdes sju 

artiklar hålla hög kvalité och två artiklar hålla medelhög kvalité. 

Tabell 4: Sammanställning av Studiekvalité enligt SBU:s granskningsmall för inkluderade studier i den 

systematiska litteraturstudien. 

Granskning enligt 

SBU:S mall för 

Randomiserade 

studier: 

     

Författare: Czamara et 

al (2018) 

Capin et 

al (2017) 

Bartels et al  

(2016) 

Krolikowska 

et al (2018) 

 

A1 selektionsbias Svar från respektive kategori 

Ja 4 3 3 2  

Nej  1  1  

Oklart   1 1  

Ej tillämpligt      
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Bedömning av bias: Låg Låg Låg Låg  

A2 behandlingsbias Svar från respektive kategori 

Ja 2 2 2 2  

Nej 2 2 2 1  

Oklart    1  

Ej tillämpligt      

Bedömning av bias: Låg Medelhög Låg Låg  

A3 Bedömningsbias Svar från respektive kategori 

Ja 6 6 6 7  

Nej 1 1 1 1  

Oklart 1 1 1   

Ej tillämpligt      

Bedömning av bias: Låg Medelhög Låg Låg  

A4 bortfallsbias Svar från respektive kategori 
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Ja 6 6 4 4  

Nej      

Oklart   1 1  

Ej tillämpligt   1 1  

Bedömning av bias: Låg Låg Låg Låg  

A5 

rapporteringsbias 

Svar från respektive kategori 

Ja 5 3 5 5  

Nej      

Oklart 1 3 1 1  

Ej tillämpligt      

Bedömning av bias: Låg Medelhög Låg Låg  

A6 intressekonflikt Svar från respektive kategori 

Ja 3 2 3 3  

Nej      
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Oklart  1    

Ej tillämpligt      

Bedömning av bias: Låg Låg Låg Låg  

Sammanfattad risk 

för bias: 

studiekvalité: 

Låg Medelhög Låg Låg  

Studiekvalité: Hög Medelhög Hög Hög  

 

Granskning enligt 

SBU:S mall för 

Observationsstudier: 

     

Författare: Krafft et 

al 

(2017) 

Meierbachtol 

et al (2017) 

Grindem et al 

(2016) 

Grindem et al 

(2015) 

Failla et al 

(2016) 

A1 selektionsbias Svar från respektive kategori 

Ja 2 1 1  2 

Nej    1  

Oklart 1   2 1 

Ej tillämpligt  2 2   

Bedömning av bias: Låg Medelhög Medelhög Medelhög Låg 

A2 behandlingsbias Svar från respektive kategori 



30 

Ja 2 2 2  1 

Nej      

Oklart    1  

Ej tillämpligt    1 1 

Bedömning av bias: Låg Låg Låg Medelhög Låg 

A3 Bedömningsbias Svar från respektive kategori 

Ja 8 7 6 7 7 

Nej  1 2 1 1 

Oklart 2 2 2 2 2 

Ej tillämpligt      

Bedömning av bias: Låg Låg Medlhög Låg Låg 

A4 bortfallsbias Svar från respektive kategori 

Ja 5 1 2 2 5 

Nej      
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Oklart 1   2  

Ej tillämpligt  4 3 1  

Bedömning av bias: Låg Låg Låg Medelhög Låg 

A5 rapporteringsbias Svar från respektive kategori 

Ja 3 2 4 3 3 

Nej      

Oklart 1 2  1 1 

Ej tillämpligt      

Bedömning av bias: Låg Låg Låg Låg Låg 

A6 intressekonflikt Svar från respektive kategori 

Ja 2 3 2 3 3 

Nej   1   

Oklart 1     

Ej tillämpligt      
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Bedömning av bias: Låg Låg Låg Låg Låg 

Sammanfattad risk 

för bias:  

Låg Låg Låg Medelhög Låg 

Bedömd 

studiekvalité: 

Hög Hög Hög Medelhög Hög 

5 DISKUSSION 

5.1 Resultatsammafattning 

Arbetets syfte är att: ” Att undersöka om interventioner som syftar till att rehabilitera 

idrottare efter ACLR behandlar ur ett biopsykosocialt perspektiv. Fokus är om, och i så fall 

hur, psykologiska och sociala faktorer integrerats i traditionell biomedicinsk 

rehabilitering” . Totalt är 9 artiklar inkluderade, varav 4 artiklar är RCT studier och 5 artiklar 

är observationsstudier. Totalt antal deltagare i studierna är 3495 och i inkluderade artiklar 

varierar i deltagarantalet mellan 40 deltagare till 2774 deltagare. Interventionerna har en 

varierande längd från 3 veckor upp till 12 månader. Interventionerna följer program som 

progressivt ökar belastningen för patienterna, med antingen styrketräning eller ökad 

svårighetsgrad i balansövningar, hoppövningar och löpövningar. Interventioner som 

genomförs idag och som beskriver rehabiliteringen efter ACLR ämnar framförallt att 

behandla och mäta biomedicinska variabler under rehabiliteringsprocessen. En artikel  

(Krolikowska et al,2018) undersöker effekten av omgivnings/sociala faktorer genom att 

patienterna får utföra träning under 27 veckor övervakat. I övriga artiklar får patienterna i 

interventionsgrupperna genomföra gruppträning, men sociala/omgivningsfaktorer är ej 

beskrivet i övrigt. Vid analys om psykologiska variabler integreras i behandlingen är det en 

artikel (Grindem et al,2015) som nämner att motiverande element bör ingå i rehabiliteringen, 

men det är vidare inte beskrivet om och hur detta genomförs. I sju av artiklarna användes ett 

eller flera av frågeformulären KOOS, KOS- ADLS, IKDC-SKF eller TAS som ger information 

om patienternas upplevelser av hur knäleden fungerar i framförallt vardagliga situationer, 

men i vissa fall även idrottsliga sammanhang. Validitet och reliabilitet för använda 
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instrument är god för att mäta framförallt vardagliga situationer men på patientgrupper som 

inte är beskrivna som idrottare. Programmen är standardiserade och lämnar litet utrymme 

för individuellt anpassade träningsupplägg där både fysiska och psykologiska variabler tas i 

beaktning. Programmen ämnar behandla biomedicinska variabler hos patienterna men 

psykologiska variabler beskrivs ej i behandlingen och mäts litet eller inget alls. 

Omgivnings/Sociala faktorer integreras till viss del när deltagarna i interventionsgrupperna 

tränar i grupp, vilket kan ge utrymme för t ex observationsinlärning. Vidare undersöks i en 

studie (Krolikowska et al, 2018) om omgivningsfaktorn att träna under övervakning påverkar 

utfallet av resultatet.  Artiklarna har kvalitetsgranskats enligt SBU:s mallar för 

kvalitetsgranskning. Av 9 artiklar bedömdes 7 ha hög kvalitet och 2 artiklar bedömdes ha 

medelhög kvalitet 

5.2 Resultatdiskussion 

Författarna till detta arbete har granskat resultatet utifrån komponenter inom socialkognitiv 

teori samt vägt in hur dessa komponenter systematiskt kan integreras i en fysioterapeuts 

arbete genom att arbeta utifrån den beteendemedicinska modellen. För att undersöka dessa 

faktorer har frågor formulerats som ska ge svar på om patienterna behandlas ur ett 

biopsykosocialt perspektiv där komponenterna person och omgivning utgör grunden för 

beteenden som individer utför. 

Författarnas första frågeställning syftar till att ge en bild av hur interventioner idag är 

utformade för rehabilitering efter ACLR. Inkluderade artiklar beskriver 

rehabiliteringsprocessen på ett adekvat sätt och ger information om hur deras interventioner 

ser ut. Interventionerna i samtliga studier använder liknande upplägg av progressiv karaktär 

som syftar till att förbättra fysisk förmåga hos patienten. Rehabiliteringen är uppdelad i olika 

faser med tydligt fokus och mål för de olika faserna. Rehabiliteringen liknar generellt ett 

upplägg som har gott stöd för rehabiliteringen efter ACLR (Wright et al, 2015). Som Ardern 

et al (2011) påvisar i en systematisk översikt återfår eller nästintill återfår 90 % av 

patienterna som genomgått ACLR normal knäfunktion när laxitet och styrka undersöks i 

deras skadade knäled. De påvisar vidare att 85% som genomgått ACLR återfår normal eller 

nästintill normal funktion i knäleden när de får skatta sin funktion med IKDC-SKF. Detta 

verkar tyda på att de rehabiliteringskoncept som används idag verkar lyckade för att 

rehabilitera patienter ur ett rent biomedicinskt perspektiv. Med SCT som modell och med 

personen i åtanke visar resultatet på att rehabiliteringsprogram till viss del tar hänsyn till 

patientens individuella förutsättningar. Programmen i studierna är skrivna på förhand och 

vagt beskrivna som individualiserade. I vissa av studierna skall patienten dock uppvisat ett 
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resultat för att få gå vidare till nästa steg i rehabiliteringen (Capin et al, 2017; Failla et 

al,2016). Endast i en artikel har rehabiliteringen anpassats för att bättre passa den typ av 

operation som patienten genomgått (Grindem et al, 2015). Krafft et al (2017) beskriver att 

viss individualisering sker baserat på hur rehabiliteringen gått för patienten samt vilken 

idrott som patienten skall återgå till. Individualiserad rehabilitering är något som Denison & 

Åsenlöf (2012) beskriver är viktigt för att bland annat ta hänsyn till individens fysiska 

förutsättningar. 

I resultatet framkommer det att endast en artikel (Krolikowska et al,2018) beskriver en social 

faktor som undersöks vid rehabilitering. I studien undersöktes om utfallet efter 

rehabiliteringen blir annorlunda om en fysioterapeut övervakat patienterna i en 

interventionsgrupp under 27 veckor. Dock går det inte att säga att studien ämnade undersöka 

psykosociala faktorer kring rehabiliteringsprocessen. I denna studie fann de att resultatet 

efter rehabiliteringen är förbättrad i det avseendet att de som tränade övervakat fick ett 

signifikant bättre resultat i tester efter rehabiliteringen. Best, Everhart & Flanigan (2015) 

finner i sin studie att socialt stöd är viktigt för en lyckad rehabilitering, vilket tycks 

överensstämma med resultatet i studien av Krolikowska et al (2018). Det som ej är 

välbeskrivet är vilken roll fysioterapeuten haft under dessa träningssessioner, då det ej 

framgår om fysioterapeuten har arbetat aktivt för att t ex höja patienternas motivation eller 

på annat sätt påverkat psykologiska variabler. Det gör det svårt för författarna till detta 

arbete att tolka vad det är som har gjort den övervakade träningen mer framgångsrik. I 

ytterligare en granskad artikel (Grindem et al, 2015) framgår det att författarna av studien 

anser att det ingår i en fysioterapeuts arbetsuppgifter att fungera motiverande och komma 

med feedback till sina patienter. Däremot finns ingen beskrivning om hur motivationen 

bearbetas eller hur feedback ges. Detta är av intresse då Bandura (1997) menar på att muntlig 

feedback kan höja självförtroendet, vilket i sin tur skulle kunna öka self- efficacy hos 

patienten att genomföra en specifik uppgift. Bandura (1997) menar vidare på att direkta 

instruktioner för utförande också kan öka self- efficacy hos patienten att genomgå en 

beteendeförändring. Högre motivation att utföra rehabiliteringen och hög self efficacy till 

sportspecifika övningar är något som i sin tur kan göra att patienter i större utsträckning 

väljer att återgå till sin idrott. I de fall där idrottaren ingår i en lagsport är det möjligt att 

motivationen ökar genom att patienten har stödjande lagkamrater och omgivning, vilket 

dock inte framgår i de granskade artiklarna. 

Av resultatet framgår det att deltagarna i samtliga studier tränar i grupp och författarna av 

detta arbete menar på att ett visst mått av observationsinlärning samt modellinlärning kan 

träda in. Bandura (1986) menar på att en patient som genom SCT:s observationsinlärning ser 

en annan individ utföra ett beteende som patienten bedömer sig kunna dra nytta av att själv 
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utföra, med större sannolikhet kommer att utföra beteendet. Ett sätt att arbeta med 

observationsinlärning för att höja self efficacy till rehabilitering om man inte har tillgång till 

större grupper kan vara att patienter får observera en film, något som Maddison, Prapavessis 

& Clatworthy (2006) genom en studie funnit fungerar. Deltagare har fått titta på en 7 

minuter lång video som visar olika steg inom rehabiliteringen samt intervjuer med patienter 

som genomgått rehabiliteringen. Studien fann att patienterna genom att titta på filmen ökat 

sin self-efficacy till att genomföra rehabiliteringen. 

Utifrån resultatet framgår det att behandling av psykologiska aspekter är dåligt beskrivet i 

samtliga artiklar. Då det inte har varit de granskande artiklarnas huvudsyfte är det därför 

oklart för författarna till detta arbete om faktisk hänsyn till detta har tagits. Bara en av 

artiklarna (Grindem et al,2015) nämner att fysioterapeut bör integrera motivationshöjande 

åtgärder och ge personlig feedback till patienterna. Vidare pekar dock författarna till artikeln 

på att det är en naturlig del i arbetet som fysioterapeut men beskriver vidare inte mer 

ingående hur de arbetar. Författarna till detta arbete ställer sig därför frågande till om övriga 

författare resonerar på ett liknande sätt och därför inte beskriver det i artiklarna. 

Psykologiska variabler som skulle gå att fånga upp vid arbete enligt den beteendemedicinska 

modellen, där fysioterapeuten tar hänsyn till psykologiska förutsättningar under 

rehabiliteringen (Denison & Åsenlöf,2012) är bland annat motivation som Sonesson et al 

(2017) menar är en nyckelfaktor för att patienterna skall genomföra rehabiliteringen, samt 

rädsla för att skada sig på nytt. Vilket Ardern et al (2011), Meierbachtol, Rohman, Paur, 

Bottom, & Tompkins (2017), Lentz, Zeppieri, George, Tillman, Moser, Farmer & Chmielewski 

(2015), Kvist, Ek, Sporrstedt & Good (2005), Tjong, Murnaghan, Nyhof-Young & Ogilvie-

Harris (2014) menar på är en vanlig orsak att idrottare inte återgår till tidigare nivå inom sin 

idrott och som Brewner & Redmond (2017) menar ökar under slutskedet av 

rehabiliteringsprocessen. Vidare undersöker eller beskriver artiklarna ej om patientens self- 

efficacy till rehabilitering tas i beaktande. Christino, Fantry & Vopat (2015) menar på att self- 

efficacy är av betydelse för patientens följsamhet till rehabiliteringen och även utfallet efter 

rehabiliteringen. 

Patienters förväntningar efter ACLR brukar generellt sett vara höga, och detta särskilt hos 

unga patienter som ej haft någon knähistorik samt patienter med hög aktivitetsnivå. Det är 

därför nödvändigt att undersöka förväntningar för att kunna ge information till patienten 

samt sätta upp realistiska mål med rehabiliteringen för att undvika postoperativt missnöje 

hos patienter som ur kirurgens perspektiv genomgått en lyckad operation (Feucht, Cotic, 

 Saier, Minzlaff, Plath, Imhoff & Hinterwimmer,2016). Då underlaget som pekar på vikten av 

att beakta psykologiska variabler vid rehabiliteringen av ACLR är omfattande (Ardern et al, 

2013; Sonesson et al, 2017; Best, Everhart & Flanigan, 2015; Christino, Fantry & Vopat, 2015; 
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Bauer, Feeley, Wawrzyniak, Pinkowsky & Gallo,2014) ställer sig författarna till detta arbete 

därför frågande till varför interventioner i funna artiklar i större omfattning ej beskriver eller 

verkar ta hänsyn till denna viktiga komponent under rehabiliteringen.   

Av nio inkluderade artiklar beskrivs det i sju av artiklarna att instrument för att undersöka 

deltagarnas upplevda funktion av affekterad knäled används. Detta tyder på att författarna av 

artiklarna anser att det är en viktig variabel att mäta hos patienterna som genomfört ACLR. 

De instrument som används ställer frågor om hur patienterna anser sig kunna klara av olika 

aktiviteter framförallt i vardagen men i vissa fall också i idrottande situationer. Inget av de 

instrument som används ställer frågor om motivationen hos patienterna, motivation är något 

som Sonesson et al (2017) i sin studie visar på har betydelse under rehabiliteringen. Det 

utvärderingsinstrument som används flitigast i inkluderade artiklar är KOOS. Av de 42 frågor 

som finns i KOOS berör endast 5 frågor idrottsliga aktiviteter. Det ingår däremot frågor om 

matlagning, stillasittande och stående. Detta gör att validiteten att använda detta instrument 

för den undersökta patientkategorin idrottare, som är patientkategorin som författarna i 

dessa studier ämnat undersöka kan ifrågasättas. 

KOS-ADLS formuläret frågar om hur patienten upplever sin förmåga i vardagliga aktiviteter 

såsom trappgång och uppresningar. Det finns stöd för att KOS- ADLS är ett validt och 

reliabelt instrument för att mäta vardagliga situationer. Dock ställer det inga frågor om 

idrottsliga aktiviteter eller om aktiviteter som har inslag som kan finnas i idrotter, t ex 

löpning. Detta gör att författarna till detta arbete ställer sig frågande till validiteten att 

använda detta instrument för patientgruppen idrottare som studierna har undersökt.  

IKDC-SKF som används i en av studierna är påvisat validt och reliabelt för att undersöka 

symtom, funktion och sportsliga aktiviteter för en stor variation av knäskador (Irrgang, 

Anderson, Boland, Harner, Kurosaka, Neyret, Richmond & Shelborne, 2001). Författarna till 

detta arbete anser att av de instrument som finns redovisade i inkluderade artiklar är detta 

lämpligast att användas på idrottare. En nackdel är att det missar variablerna motivation och 

rädsla för att skada sig på nytt. Variabler som har visat sig vara betydelse vid rehabiliteringen 

efter ACLR (Ardern et al, 2013; Sonesson et al, 2017).  Ett tillvägagångssätt för att få ett mer 

omfattande underlag gällande de psykologiska delarna vid ett biopsykosocialt 

förhållningssätt till rehabiliteringen är att göra som Sonesson et al (2017) och kombinera 

IKDC-SKF med frågor om motivation, tillfredsställande och förväntningar. Kombinationen 

av IKDC-SKF samt de kompletterande frågorna skulle ge en mer övergripande bild av 

patientens psykologiska förutsättningar och skulle således kunna användas för att ge en mer 

individualiserad behandling, baserat på patientens förutsättningar.  
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Tegner Activity Score ger en bild av patientens uppfattning om vilken nivå inom idrotten 

patienten anser sig befinna sig på men formuläret undersöker vidare inga individuella 

förutsättningar som kan vara av värde för fysioterapeuten som behandlar. Risken om detta 

instrument används utan kompletterande frågor är att det missar viktiga delar som 

motivation, socialt stöd och self- efficacy till rehabilitering som visat sig ha betydelse för en 

lyckad rehabilitering.  

Gemensamt för samtliga instrument är att de inte undersöker motivation, self efficacy till 

rehabilitering, utfallsförväntningar samt omgivningsfaktorer. Om en fysioterapeut endast 

använder sig av dessa formulär under det att rehabiliteringen fortgår kan det resultera i att 

förändringar av dessa variabler som kan vara av intresse för fysioterapeuten ej framkommer. 

Det är troligt att dessa variabler kan komma att förändras under rehabiliteringens förlopp då 

den beräknas pågå mellan 9 och 12 månader. Detta kan betyda att en fysioterapeut som 

genomför en grundlig anamnes där dessa faktorer undersöks och sedan påbörjar 

behandlingen, som har anpassats med dessa variabler som är av betydelse i åtanke, och 

sedan använder ett instrument som inte vidare undersöker dessa under rehabiliteringens 

förlopp, i så fall kan missa förändringar av vikt. Ponera att en patient i slutet av sin 

rehabilitering upplever tankar av rädsla för skada på nytt, ett beteende som kan leda till att 

patienten väljer att inte återgå till sin idrott. Fysioterapeuten som behandlar patienten saknar 

instrument för att undersöka detta, samt saknar kunskap om att rädsla är en förekommande 

anledning till att patienterna inte återgår till sin idrott. Fysioterapeuten behandlar inte ur ett 

biopsykosocialt perspektiv och kommer med mindre sannolikhet att fånga upp rädslan hos 

patienten och således är det svårt att lyckas få patienten att undvika rädsla i slutet av 

rehabiliteringen. Patient hade kanske behövt träna mer sportspecifikt för att stärka sin self- 

efficacy att utöva idrotten. Eller behövt lyssna på andra patienter som genomgått samma 

rehabilitering med ett lyckat resultat, vilket skulle kunna förändra patientens 

utfallsförväntningar efter rehabiliteringen, på så vis att patienten upplever sannolikheten att 

skada sig på nytt som väldigt liten. 

Baserat på den social kognitiva teorin har författarna till detta arbete funnit att samtliga delar 

från person, omgivning och beteende inte beskrivs i interventionerna, och det går därför inte 

att säga att behandlingarna i interventionerna tar hänsyn till samtliga av dessa komponenter. 

En potentiell nackdel med arbetet är att studierna som funnits och valts ut för att granskas 

utifrån sökningen och arbetets exklusions och inklusionskriterier primärt inte har undersökt 

psykologiska och sociala aspekter under rehabiliteringen utan mer riktat in sig på att 

undersöka biomedicinska variabler. Det kan således vara så att delar av psykologisk och 

social kontext har utelämnats från beskrivningen av träningsuppläggen då de inte ha utgjort 

väsentlig information för den studie som idrottarna ingått i. I de flesta av studierna har 
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deltagarna tränat i grupp tillsammans med en instruktör, där det är dåligt beskrivet vilken 

roll instruktören har haft under träningstillfällena, eftersom att det inte har varit det primära 

att undersöka. Detta kan göra att patienterna har fått behandling som inte finns beskriven i 

form av t ex uppmuntrande ord och information som kan höja motivationen hos patienterna. 

Det finns en möjlighet att övriga författare till artiklarna resonerar som Grindem et al (2015) 

som menar att detta är en naturlig del av en fysioterapeuts arbete att arbeta med motivation.  

 

5.1 Studiernas kvalitet 

Av 9 inkluderade artiklar har 7 stycken bedömts hålla hög kvalitet och 2 stycken har bedömts 

hålla medelhög kvalitet, när kvalitetsgranskning skett med hjälp av SBU:s mallar för 

kvalitetsbedömning av RCT studier och Observationsstudier (SBU,2014). Capin et al (2017) 

har bedömts ha medelhög kvalitet då bedömningsbias kan förekomma p g a att patienterna ej 

varit blindade och det har inte heller varit beskrivet om studieledarna har varit opartiska. Om 

studieledarna varit opartiska och skall tolka resultat kan de göra det för att påvisa resultat 

som för de skulle vara fördelaktiga. Även rapporteringsbias är bedömd som medelhög, då 

författarna ej har redovisat om de följt ett i förväg fastställt protokoll, författarna kan t ex ha 

valt att endast rapportera data som påvisar signifikanta resultat, vilket gör att det ej gått att 

utesluta att rapporteringsbias kan förekomma. Artikeln av Grindem et al (2015) bedöms 

också hålla medelhög kvalitet då selektionsbias kan ha förekommit då det är oklart om 

grupperna är rekryterade på ett likartat sätt samt om gruppernas sammansättning vid start 

har varit likvärdiga, detta gör att författarna kan ha valt patienter som t ex är mer lämpade 

för att ge ett resultat som är av värde. Även behandlingsbias har kunnat föreligga då 

grupperna kan ha fått olika behandling utöver interventionen, därför är det svårt att utesluta 

att resultatet i studien åtminstone till viss del kan bero på behandling som skett vid sidan av 

interventionen. Det är heller inte redovisat kring bortfall i interventionsgrupp samt om 

baslinjevariabler varit lika fördelade mellan grupperna, anledningen till varför bortfall skett 

och hur författarna har tolkat dessa bortfall kan vara av intresse och påverka resultatet åt 

något håll. Övriga studier är bedömda hålla hög kvalitet, då författarna till artiklarna 

redovisat samtliga delar inom de olika områdena av bias på ett tillfredställande sätt. Däremot 

har författarna av detta arbete funnit brister för enskilda frågor inom de olika 

underrubrikerna av bias.  
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5.2 Metoddiskussion 

Detta arbete syftar till att sammanställa information om huruvida interventioner som 

genomförs på idrottare idag behandlar ur ett biopsykosocialt perspektiv. Därför genomfördes 

en litteraturstudie som inkluderade randomiserade studier och observationsstudier. För att 

höja kvalitén på arbetet beslutades tillsammans med en bibliotekarie från Mälardalens 

högskola om lämpliga databaser för att undersöka valt ämne som skulle användas för den 

slutgiltiga sökningen. Tillsammans med bibliotekarien valdes då Psychinfo, Pubmed och 

Cinahl plus, då dessa ansågs relevanta kopplat till arbetets syfte. Utöver dessa databaser 

inkluderades även Pedro av författarna till detta arbete då även den ansågs som relevant för 

ämnet eftersom att den databasen innehåller artiklar inom fysioterapi. Inklusions och 

exklusionkriterier har utformats för att vara relevanta för arbetet. Mesh termen ACLI  

(anterior cruciate ligament injury) har använts tillsammans med indexeringsord och 

fritextord. Tillsammans med bibliotekarien valdes indexeringsordet self- efficacy, och vid 

initiala sökningar där relevanta artiklar har påträffats valdes även indexeringsordet 

rehabilitation samt fritextorden motivation och metod. Fritextorden har valts för att besvara 

författarnas frågeställningar. Författarna begränsade sig inte till att enbart inkludera RCT-

studier, utan valde att även inkludera artiklar av annan studiedesign. Detta för att kunna få 

ett större urval av artiklar som beskriver rehabiliteringen att välja från. Randomiserade 

studier är enligt SBU (2014) den typ av studier som håller högst kvalité. Observationsstudier 

har kontra randomiserade studier problemet att kontrollera för alla viktiga faktorer som kan 

påverka utfallet (SBU,2014). Men inkluderade artiklar av designen observationsstudie har på 

ett adekvat sätt beskrivit rehabiliteringen och därav bedömts som relevanta. 

Fördelar med att utföra en litteraturstudie är att det snabbt går att skapa sig en uppfattning 

om vilken praxis som idag finns vid behandlingen av ACL skador samt om psykosociala 

aspekter integreras i interventionerna. En systematisk översikt ämnar inhämta, syntetisera 

och värdera information inom ett specifikt ämne (Møller & Myles,2016). Det kan finnas en 

praxis i Västmanland som går att ta reda på med t ex en kvalitativ intervjustudie. Men den 

skulle ej kunna representera praxisen nationellt och internationellt , vilket gör att kontakt 

med Fysioterapeuter i Västmanlands län ej kan ge representativ bild av behandlingen som 

skulle gå att generalisera. En kvalitativ intervjustudie skulle kunnat vara lämplig att 

genomföra om syftet var att undersöka den lokala praxisen. En annan nackdel med att 

genomföra en kvalitativ intervjustudie med lokala fysioterapeuter är att de kanske inte 

behandlat ett stort antal idrottare som genomgått ACLR, och antalet behandlade patienter 

skulle kunna blivit betydligt lägre än vid en systematisk litteraturstudie. En styrka för en 

kvalitativ intervjustudie är att de intervjuade fysioterapeuterna mer ingående kunnat 

beskriva hur de arbetar under rehabiliteringen efter ACLR och därför mer specifikt kunnat 

besvara frågor som syftat till att ge information för att kunna besvara detta arbetets syfte och 
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frågeställningar. En litteratursökning gav författarna betydligt fler interventioner att 

undersöka och ger författarparet möjligheten att bättre skaffa sig en bättre överblick över 

internationell praxis i detta ämne än om kontakt med Fysioterapeut på studieort skett. I 

litteratursökningen kan interventioner som pågått från början av en behandling till slutet 

lättare undersökas. Denna typ av data skulle förmodligen vara svårare att inhämta vid 

kontakt med lokala Fysioterapeuter.  

För att strukturera analysen har ett extraktionsschema (bilaga b) utformats för att underlätta 

arbetet att extrahera relevant data kopplat till arbetets syfte och frågeställningar. Detta 

styrker arbetet då data har extraherats med en strukturerad mall som minskat risken för att 

relevant data har glömts bort. Då data har extraherats från författarna på var sitt håll för att 

sedan vägas samman minskar risken för att relevant data utelämnats. Vid 

kvalitetsbedömningen skall det påpekas att arbetets författare har begränsad erfarenhet av 

att kvalitetsbedöma artiklar och det kan därför ej uteslutas att inkluderade artiklar har blivit 

kategoriserade med fel kvalitet. För att motverka felkategorisering av inkluderade artiklar har 

artiklarna kvalitetsbedömts med hjälp av två mallar för kvalitetsbedömning. En för 

kvalitetsgranskning av observationsstudier och den andra för kvalitetsgranskning av RCT 

studier (SBU,2014). 

En nackdel med vald metod är att författarna ej har erfarenhet av denna typ av arbeten och 

kan ha missat artiklar som skulle kunna vara av intresse på grund av en eventuellt bristfällig 

sökstrategi. Värdet av en systematisk översikt beror till stor del på kvantiteten , kvaliteten 

samt heterogeniteten av de inkluderade artiklar (Møller & Myles,2016). Författarna av detta 

arbete anser att resultatet av sökningen har gett god kvantitet under urvalsprocessen, 

studierna i inkluderade artiklar har haft god kvalitet samt att heterogeniteten av studierna i 

inkluderade artiklar vid första sökningen har också varit god. Den stora heterogeniteten är en 

styrka eftersom artiklarna ämnat undersöka olika utfallsmått och deras interventioner och 

metodik till viss del skiljt sig åt. Därmed har sannolikheten att hitta artiklar som också berör 

psykosociala aspekter i rehabiliteringen förmodligen ökat. Detta anser författarna av detta 

arbete är en styrka då Møller & Myles (2016) menar att en stor heterogenitet är en styrka för 

systematiska litteraturstudier. Att använda en kvantitativ design kan ha uteslutit artiklar med 

intervjuer där t ex fysioterapeuter mer ingående beskriver komponenter som inkluderar 

psykosociala faktorer under rehabiliteringen. Dessa ovanstående variabler hade kunnat 

minimeras eller eliminerats om författarna t ex genomfört en kvalitativ intervjustudie där 

författarna genom intervjuer frågar hur fysioterapeuter aktivt arbetar med biopsykosociala 

variabler. På så vis hade en bättre uppfattning kunna skapas om hur fysioterapeuter i 

Västmanlands län inom t ex primärvården arbetar ur ett biopsykosocialt perspektiv för att 

rehabilitera idrottare efter rekonstruktion av ACLR. Om författarna valt att göra en kvalitativ 
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intervjustudie i Västmanlands län skulle det däremot vara betydligt svårare att generalisera 

resultatet både nationellt och internationellt. Møller & Myles (2016) menar att 

författargrupper som utför systematiska litteraturstudier bör innehålla minst en person som 

har erfarenhet att utföra sökningar, minst en person som är duktig på att hantera statistik 

samt en person som är väl insatt i ämnet som undersöks. Det har detta arbete saknat vilket 

påverkar kvalitetsgraden på detta arbete. Genom kontinuerlig kontakt med handledare som 

har erfarenhet och kunskap om att utföra systematiska litteraturöversikter under arbetets 

gång har brister i erfarenhet och kompetens hos författarna till detta arbete till viss del vägts 

upp.   

Baserat på detta arbetets resultat går det generellt sett att säga att interventionsstudier som 

gjorts inom en femårs period och beskriver behandlingen inte beskriver samtliga delar vid ett 

biopsykosocialt förhållningssätt, där främst de psykosociala aspekterna utelämnas. Det går 

med försiktighet att generalisera resultatet från detta arbete till en rehabiliteringsprocess 

efter en ACLR eftersom resultatet från detta arbete ger en bild för hur rehabiliteringen sett ut 

de senaste 5 åren. Då störst kraft läggs vid interventioner där rehabiliteringen mest fokuserar 

på biomedicinska aspekter av skadan. Så med hjälp av detta kan individer hämta hjälp och 

kunskap gällande vilka rön som används rent biomedicinskt efter en ACLR skada. Resultatet 

går också med försiktighet att generalisera till att instrument som används i interventioner 

där behandling beskrivs inte mäter psykologiska variabler av betydelse för utfallet efter 

skadan. Det går dock inte att utesluta att sådana instrument finns och används i det 

vardagliga arbetet av fysioterapeuter. Resultatet går inte att generalisera till att studier som 

genomförs idag inte undersöker psykosociala faktorer under rehabiliteringen, då det endast 

är artiklar som beskriver rehabiliteringen som blivit inkluderade. Det går inte att generalisera 

resultatet till att säga att patienter med ACLR de senaste 5 åren inte blir behandlade av 

fysioterapeuter med ett biopsykosocialt förhållningssätt till rehabiliteringen.  

5.3 Etikdiskussion 

De artiklar som har inkluderats i arbetet utefter inklusion och exklusionkriterierna är 

vetenskapliga artiklar som är etiskt granskande och godkända enligt 

Helsingforsdeklarationen (2014). Helsingforsdeklarationen ger riktlinjer om etiska principer 

till läkare och annan personal som medverkar i medicinsk forskning på människor. Där finns 

riktlinjer om ställningstagande kring t ex risker och fördelar med utförd studie 

(Helsingforsdeklarationen,2014). 



42 

6 SLUTSATS 

Denna litteraturstudie har funnit att rehabilitering av idrottare beskriven i interventioner 

endast beskriver hur den biomedicinska delen i behandling går till. Rehabiliteringen syftar 

idag till att successivt förbereda idrottaren för återgång till idrotten genom att progressivt öka 

belastningen. Social kontext har undersökts som en variabel i en studie (Krolikowska et al, 

2018) med gott resultat, i övriga artiklar beskrivs eller berörs inte sociala faktorer. 

Psykologiska variabler är mycket vagt beskrivna eller inte beskrivna alls och är svåra att tolka 

om de behandlas. Studierna undersöker frekvent hur patienterna upplever sin funktion i 

framförallt vardagliga situationer. När resultatet har vägts samman och granskats med social 

kognitiv teori som bakgrund framkommer det att interventionerna i studierna inte ämnar 

behandla samtliga delar i ett biopsykosocialt förhållningssätt. Det framkommer även att det 

inte finns någon beskrivning om psykosociala delar aktivt behandlas i interventionerna. Med 

det sagt går det inte att med säkerhet säga att fysioterapeuter eller övrig vårdpersonal inte  

arbetar med dessa delar. Trots att det finns gott stöd för att det till stor del är psykologiska 

variabler som sätter stopp för att idrottare skall kunna återgå till idrott på samma nivå, och att 

socialt stöd kan vara en viktig del i att påverka dessa faktorer.  

6.1 Kliniska implikationer och vidare forskning 

Fysioterapeuter eller annan vårdpersonal som läser om rehabilitering efter ACLR kan få 

uppfattningen att psykosociala delar ej är av värde dådet inte är beskrivet i interventionerna. 

Ett annat möjligt scenario är att fysioterapeuter inte vet hur de ska kunna integrera 

behandling och utvärdering av dessa variabler då de är dåligt beskrivna i interventionerna. 

Detta kan få till följd att idrottare som söker rehabilitering efter ACLR ej får en för individen 

anpassad rehabiliteringen som berör samtliga delar vid ett biopsykosocialt förhållningssätt. 

Med detta som bakgrund anser författarna av detta arbete att fortsatt forskning gällande 

implementering av psykosociala variabler i redan befintlig behandling som syftar till att 

behandla biologiska variabler bör ske. Vidare anser författarna till detta arbete att fortsatt 

forskning och utvärdering av instrument som är valida att använda på idrottare, och som 

fångar upp variabler som påverkar utfallet vid återgång till idrott, samt hur dessa på ett 

lämpligt sätt skall integreras i rehabiliteringsprocessen skulle vara av intresse. 
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