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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: På uppdrag av Ortoped kliniken Västerås, har en studie genomförts med fokus 

på att jämföra resultat efter konservativ respektive operativ behandling i samband med total 

hälseneruptur. 

Syfte: Att jämföra resultaten vid test av aktiv och passiv fotledsrörlighet, 

vadmuskeluthållighet, skattning av smärta relaterat till hälsenan samt self-efficacy för att 

vara fysiskt aktiv för individer som genomgått konservativ respektive operativ behandling 

efter total hälseneruptur. 

Metod: 14 individer som drabbats av total hälseneruptur under 2010 rekryterades enligt ett 

ändamålsenligt urval. Undersökningar gjordes av fotledsrörlighet med hjälp av goniometer, 

vadmuskeluthållighet via ett tåhävningstest, skattning av smärtintensitet relaterat till 

hälsenan via VAS och self-efficacy för att vara fysiskt aktiv via ”Exercise self-efficacy scale”.  

P-värde och median beräknades.  

Resultat: Resultaten för fotledsrörligheten och vadmuskeluthålligheten baserade sig på 

skillnaden mellan frisk och skadad sida. Vid test av aktiv plantarflexion hade den 

konservativa gruppen en median på 4° och den operativa gruppen en median på 10°. Vid 

tåhävningstestet hade den konservativa gruppen en median på 11 stycken tåhävningar och 

den operativa gruppen en median på 7. Vid skattning via ”Exercise self-efficacy scale” hade 

den konservativa gruppen en median på 115 poäng och den operativa gruppen en median på 

94. Vid test av aktiv dorsalflexion, passiv plantarflexion, passiv dorsalflexion samt vid 

skattning av smärta blev medianvärdet 0 för båda grupperna.  

Slutsats: Det förelåg ingen statistisk signifikant skillnad mellan grupperna. 

 

Nyckelord: Behandlingsresultat, egen förmåga, hälsena, operationer, ruptur. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: On behalf of the Orthopedic clinic, Västerås, a study has been conducted with 

focus on comparing the results after conservative and surgical treatment due to complete 

achillestendon rupture. 

Aim: To compare results when testing the active and passive range of motion, calf muscle 

endurance, estimation of pain related to the achillestendon and self-efficacy to be physically 

active for individuals who have undergone conservative or surgical treatment after complete 

achillestendon rupture. 

Method: 14 individuals afflicted by complete achillestendon rupture in 2010 were recruited 

as a purposive sample. Examination were conducted of: Ankle range of motion with a 

goniometer, calf muscle endurance through a toe-raise test, estimation of pain intensity 

related to the achillestendon by VAS and self-efficacy to be physically active through 

“Exercise self-efficacy scale”. P-value and the median were calculated. 

Result: The results of ankle range of motion and calf muscle endurance were based on the 

difference between the injured and the healthy side. When testing active plantarflexion the 

conservative group had a median of 4   and the surgical group had a median of 10  . At the toe-

raise test the conservative group had a median of 11 toe-raises and the surgical group a 

median of 7. Through estimation of “Exercise self-efficacy scale” the conservative group had a 

median of 115 point and the surgical group a median of 94. When testing active dorsiflexion, 

passive plantarflexion, passive dorsiflexion and estimation of pain related to the 

achillestendon the median value were 0 for both groups. 

Conclusion: There was no statistical significance between the groups. 

 

Key words: Achilles tendon, operative, rupture, self efficacy, treatment outcome. 
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1. INLEDNING 

Trots att det forskas en hel del inom ämnet ortopedi råder det fortfarande delade åsikter 

kring vilken behandling som är att föredra vid total hälseneruptur, operativ eller konservativ. 

Även uppfattningarna kring vilken behandling som ger de bästa resultaten efter 

rehabiliteringen skiljer sig beroende på litteratur och vem som tillfrågas. Något som dock kan 

konstaterats är att individer efter en hälseneruptur ofta drabbas av nedsatt fotledsrörlighet 

och vadmuskeluthållighet, samt att flera inte återgår till den fysiska aktivitetsnivå de hade 

innan skadan. En nedsatt funktion i hälsenan och self-efficacy är faktorer som påverkar en 

individs förmåga att återgå till den tidigare fysiska aktivitetsnivån. Self-efficacy är även ett 

begrepp som på sistone blivit mera välanvänt inom sjukgymnastiken och definieras som ”En 

individs tilltro till sin egen förmåga att utföra ett specifikt beteende i en specifik situation”.    

De delade åsikterna kring hur hälsenerupturer ska behandlas och den beteendemedicinska 

inriktningen på författarnas utbildning väckte ett intresse. Detta i kombination med 

uppdraget från Ortopedkliniken, Västerås, formade en studie. En studie som har för avsikt att 

belysa både fysiska och psykiska funktioner hos individer som genomgått operativ eller 

konservativ behandling av en total hälseneruptur.  

Författarna hoppas att uppsatsen bidrar till att patienter som drabbas av total hälseneruptur 

med större säkerhet får den behandling som leder till de bästa resultaten. Förhoppningen är 

även att studien vidgar sättet att se på människan utifrån ett biopsykosocialt perspektiv. 

Detta för att flera patienter ska kunna lita på den egna förmågan att kunna vara fysiskt aktiva 

även efter skadan och rehabiliteringens slut vilket är av stor betydelse eftersom fysisk 

aktivitet förbättrar senans egenskaper och minskar inaktivitetens ogynnsamma effekter. 
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2. BAKGRUND 

2.1 Hälsenans anatomi och dess förmåga till anpassning  

 

Hälsenan är väldigt grov (Lindgren & Svensson, 2007) och utspringer från mitten av m. 

triceps surae och fäster på calcaneus. Till följd av att hälsenan fäster bakom fotleden erhåller 

plantarflexionen en kraftig momentarm (Norkin & Levangie 2005).  

Hälsenans struktur, funktion och risk för ruptur påverkas både av andel fysisk aktivitet (Fyss 

2008) och individens ålder (Wilmore, Costill & Kenney, 2008). Det har visat sig att hos mer 

vältränade personer i jämförelse med personer som inte tränar är tvärsnittsytan i senan ofta 

större. Det medför att belastningen på senan fördelas över en större yta och den blir tåligare 

(Fyss 2008). Inaktivitet påverkar däremot senan negativt och leder till att den blir mindre 

hållbar (Kannus, Jozsa , Natri & Jarvinen, 1997).  I takt med den stigande åldern förändras 

också senans struktur genom att de kollagena fibrerna får försvagad dragstyrka och blir 

stelare. Detta leder till att försämrad funktion i senan (Tuite, Renström & O´Brien,1997) och 

för en äldre person tar det ofta längre tid att återhämta sig efter exempelvis en hälseneruptur 

(Wilmore, Costill & Kenney, 2008).  

 

2.2 Orsaker och diagnostisering 

 

Orsaken till hälseneruptur är multifaktoriell och ofta är det degenerativa förändringar som 

föregår en ruptur. De degenerativa förändringarna som sker i senan kan tänkas påverkas av 

allt från ärftlighet till den egna livsstilen (Kannus & Natri, 1997).  Enligt Leppilahti och Orava 

(1998) har det i västländerna skett en ökning av antalet totala hälsenerupturer det senaste 

decenniet. De människor som drabbas är vanligtvis i medelåldern och har vid incidenten ofta 

spelat badminton eller dylikt (Lindgren & Svensson, 2007).  

 

När skadan väl inträffar uppstår en partiell eller total ruptur som ger upphov till smärta och 

rörelseinskränkningar i fotleden. En hälseneruptur kan antingen bero på en 

överbelastningsskada eller en akut skada. En överbelastningsskada innebär att senans 

egenskaper försämras och risken för partiell/total ruptur ökar. En total ruptur innebär att 

hälsenan helt gått av och det är den typ av skada som kommer behandlas i denna studie. Vid 

en total ruptur hörs ofta ett knäpp från hälsenan och individen drabbas av omedelbar smärta 

och får svårt att belasta foten. För att bekräfta en total hälseneruptur används bland annat 

Thomsons test. Testet innefattar en tillklämning av vadmuskeln från vardera sidan och visar 

om den reflexmässiga rörelsen av fotleden finns kvar. Kvarstår rörelsen är skadan av 
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hälsenan inte total. Uppstår den inte är det stor sannolikhet att personen drabbats av total 

ruptur (Thomeé, Swärd & Karlsson, 2011).  

 

2.3 Operativ och konservativ behandling 

 

Det finns idag två olika sätt att behandla total hälseneruptur, endera genom operativ eller 

konservativ behandling. Den operativa behandlingen innebär att ingreppet görs perkutant 

eller genom öppenkirurgi. Om det är en aktivt idrottande person som drabbas av en 

hälseneruptur väljs vanligen den operativa behandlingen. Om den drabbade däremot är äldre 

eller inte särkskilt aktiv behandlas hälsenrupturen ofta konservativt. Valet av behandling 

baserar sig även på den enskilda kirurgens preferenser (Maffulli, 1999).     

 

Flera studier (Khan m.fl. 2005; Jiang, Wang, Chen, Dong & Yu, 2011) bekräftar att den 

konservativa behandlingen innebär en ökad risk för rerupturer och den operativa istället 

innebär en ökad infektionsrisk. Nilsson-Helander, Olsson m.fl. (2010) påpekar att båda 

typerna av behandling ständigt har utvecklats. Den konservativa behandlingen genom att 

personerna numera får belasta tidigare och den operativa behandlingen genom att nya 

operationstekniker och material tas fram.   

 

Det är många (Jiang, Wang, Chen, Dong & Yu, 2011; Nilsson-Helander m.fl. 2010) som är 

konfunderade kring vilken behandling som är att föredra och anser att vidare forskning 

krävs. Perioden för rehabilitering är idag lång och enligt Nilsson-Helander, Olsson m.fl. 

(2010) är det inte alla som kan komma tillbaka till sin tidigare fysiska aktivitetsnivå. Detta till 

följd av att många inte får tillbaka normal funktion i den skadade hälsenan.  

  

2.4 Rehabilitering hos sjukgymnast 

 

Både operativ och konservativ behandling följs av rehabilitering som varar i ungefär 20 

veckor. Rehabiliteringen som följer efter en hälseneruptur oavsett behandling inleds med att 

fotleden ställs i ungefär 30° plantar flexion med gipsskena eller en walkerortos. Skillnaden 

därefter är grad av belastning, där patienter som genomgått konservativ behandling får börja 

belasta fotleden i ett tidigare skede. Efter åtta veckor med fotleden i det fixerade läget inleds 

rehabiliteringen hos sjukgymnast. Walkerortosen alternativt gipset har då tagits bort och 

patienterna börjar med rörlighetsträning under två veckor. Rehabiliteringen fortgår i 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Khan%20RJ%22%5BAuthor%5D
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ytterligare tolv veckor och innefattar gångträning, balansöverföringar, träning för vadstyrkan, 

och så småningom lätt jogging (Bilaga A). 

 

2.5 Utvärdering av fotfunktion efter rehabiliteringsperioden  

 

2.5.1 Fotledsrörlighet 

 Flera studier (Möller m.fl.2001;  Nistor, 1981; Keating & Will 2011; Krueger-Frankes, 

Siebert's & Scherzers, 1995) har valt att utvärdera fotledsrörligheten olika lång tid efter 

hälsenerupturens inträffande. Resultaten i de olika studierna pekar i samma riktning när det 

handlar om resultaten för fotledsrörlighet. I både Möllers m.fl. (2001) och Krueger-Frankes, 

Siebert's och Scherzers, (1995) sågs en minskning av plantarflexionen. Detta sågs hos båda 

grupperna, däremot var det flera av de konservativt behandlade som hade ökad aktiv 

dorsalflexion (Möllers m.fl. 2001). Även Nistors (1981) studie visar på att konservativt 

behandlade tenderade att erhålla en ökad dorsalflexion då en mindre del av plantarflexionen 

förlorats.   

 

2.5.2 Vadmuskeluthållighet 

Ett annat mått som vanligen används vid utvärdering efter en hälseneruptur är test av 

vadmuskeluthålligheten för att se hur individen återhämtat sig när det handlar om jämförelse 

mellan den friska och den skadade sidan. Denna typ av utvärdering har används i ett flertal 

studier (Möller m.fl. 2001, Nilsson-Helander m.fl. 2010, Olsson, Nilsson-Helander & 

Karlsson m.fl., 2011). Resultaten är inte signifikant säkerhetsställda men indikerar att den 

operativt behandlade gruppen i jämförelse med den konservativt behandlade gruppen 

presterar bättre vid test av vadmuskeluthållighet (Möller m.fl. 2001, Olsson, Nilsson-

Helander & Karlsson m.fl., 2011). En studie som visade på signifikant skillnad var Nilsson-

Helander m.fl. (2010) där det framkom att den operativt behandlade gruppen presterade 

bättre vid 12 månaders uppföljning. 

2.5.3 Upplevd smärta från den skadade hälsenan efter genomförd rehabilitering 

Flera studier har undersökt om individer upplever smärta efter behandling av hälseneruptur 

(Krueger-Franke, Siebert & Scherzer, 1995; Nilsson-Helander 2010; Keating & Will 2011 och 

Möller m.fl., 2001). Både Krueger-Franke, Siebert och Scherzer, (1995), Nilsson-Helander 

(2010), Keating och Will (2011) och Möller m.fl., (2001)  har kommit fram till att ett fåtal 

individer efter operativ behandling av hälseneruptur upplever smärta från den skadade 

hälsenan. Studierna har däremot varit bristfälliga i sin förklaring och saknar beskrivning av 

antingen, vilken typ av smärta som avses, hur den har mätts eller i vilket tillstånd (Krueger-
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Franke, Siebert & Scherzer, 1995; Nilsson-Helander, 2010; Keating & Will 2011;  Möller m.fl., 

2001). I Möllers m.fl., (2001) studie kom de fram till att det var flera i den operativa gruppen 

som upplevde måttlig smärta men en större andel av de konservativt behandlade kände 

smärta vid gång. Däremot visade Keating och Will (2011) att det inte var någon skillnad i 

skattning av smärta beroende på behandlingsform.      

2.5.4 Upplevd Self-efficacy för att vara fysiskt aktiv 

En viktig del i arbetet med en individs hälsa och funktion handlar om att förutse och påverka 

resultatet av en behandling. Eftersom resultatet av en behandling är slutprodukten av både 

biologiska och psykosociala faktorer bör även de psykosociala faktorerna få fokus vid 

eventuell predicering av en individs framtida resultat (Bandura, 1997). Utifrån Bandura 

(1997) citeras self-efficacy som”percived self-efficacy refers to beliefs in one´s capabilities to 

organize and execute the courses of action required to produce given attainments”. Vidare 

förklarat av Åsenlöf (2009) ”En individs tilltro till sin egen förmåga att utföra att speciellt 

beteende i en specifik situation”. Det skrivs allt mer om hur en individs uppfattade self-

efficacy påverkar hur rehabiliteringen går och resultaten efteråt. Den psykiska faktorns 

betydelse för den enskilde individen lyfts fram som en viktig del i bland annat 

rehabiliteringen och vid återgång till tidigare fysisk aktivitet (Thomeé m.fl. 2007; Thomeé 

m.fl. 2010; Korpershoek & Van der bi, Hafsteinsdottir, 2011).  I och med att self-efficacy som 

begrepp blivit allt vanligare har bland andra Kroll, Kehn, Ho och Groah, (2007) insett att det 

krävs utveckling av nya mätinstrument för att kunna utvärdera en sådan betydelsefull 

psykisk faktor, exempelvis i samband med fysisk aktivitet.  

 

2.6 Problemformulering 

 

Det råder ännu ingen konsensus kring vilken av behandlingarna som ger de bästa 

funktionella resultaten efter total hälseneruptur (Jiang, Wang, Chen, Dong & Yu, 2011; 

Olssson & Nilsson-Helander 2011; Nilsson-Helander, 2010). Möller m.fl. (2001) ansåg att 

den kirurgiska behandlingen var att föredra medan Nistor, (1981) och Ingvar, Tägil, Eneroth, 

(2005) ansåg att den konservativa behandlingen var det bästa alternativet. Liksom mellan 

dessa forskare skiljer sig åsikterna även åt på Ortopedkliniken, Västerås (Leg. Sjukgymnast, 

personligt meddelande, september, 2011).  

Under år 2010 vårdade Ortopedkliniken, Västerås, 139 personer som drabbats av 

hälseneruptur. Där genomförs både operativ och konservativ behandling och patienterna 
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genomgår därefter rehabilitering i 20 veckor (Bilaga A). Efter 12 veckor och 6 månader 

utvärderas individerna med Achilles Tendon Rupture Score (ATRS) och vissa fysiska tester.  

Det är på uppdrag av Ortopedkliniken, Västerås, som denna studie har genomförts.  En 

studie som hade för avsikt att jämföra resultaten efter operativ respektive konservativ 

behandling av total hälseneruptur. Detta genom att belysa aktiv och passiv fotledsrörlighet, 

vadmuskeluthållighet, smärtintensitet relaterat till den skadade hälsenan. Även self-efficacy 

för att vara fysiskt aktiv undersöktes då detta enligt författarna ännu är ett outforskat område 

för just denna patientgrupp.   

Eftersom studien uppmärksammar hur en total hälseneruptur påverkar både fysiska och 

psykiska funktioner hos individerna hoppas författarna att sjukgymnastens förståelse för 

individen i sin helhet fördjupas.  Detta för att patienterna ska kunna få den behandling som 

ger de bästa resultaten vid total hälseneruptur.   

 

3. SYFTE 

Att jämföra aktiv och passiv fotledsrörlighet, vadmuskeluthållighet, smärtintensitet och self-

efficacy för att vara fysiskt aktiv efter operativ respektive konservativ behandling av total 

hälseneruptur.  

 

3.1 Frågeställningar 

 

Frågeställning 1 och 2 baserar sig på resultat mellan frisk och skadad sida. 

1. Hur skiljer sig aktiv och passiv fotledsrörlighet mätt med goniometer beroende på 

operativ respektive konservativ behandlingsform? 

2. Hur skiljer sig vadmuskeluthållighet mätt med ett maximalt antal tåhävningar 

beroende på operativ respektive konservativ behandlingsform? 

3. Hur skiljer sig smärtintensitet mätt med Visuell Analog Skala (VAS) beroende på 

operativ respektive konservativ behandlingsform? 

4. Hur skiljer sig skattningen av self-efficacy för att vara fysiskt aktiv mätt via ”Exercise 

self-efficacy scale” beroende på operativ respektive konservativ behandlingsform? 
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4. METOD 

4.1 Design 

 

En kvantitativ tvärsnittstudie med en komparativ design valdes (Domholdt, 2005). 

 

4.2 Urval 

 

Med stöd av en legitimerad sjukgymnast på Ortopedkliniken i Västerås gjordes ett 

ändamålsenligt urval av deltagarna. Valet var till för att säkerställa att individerna uppfyllde 

det krav som fanns för att kunna delta i studien. Ett ändamålsenligt urval används när det 

finns specifika anledningar till att inte använda sig av ett slumpmässigt urval, tillexempel när 

forskare väljer att studera en specifik grupp (Domholdt, 2005), som i detta fall individer som 

drabbats av hälsenruptur. 

Inklusionskriterier: Deltagarna skulle ha genomgått antingen en operativ eller konservativ 

behandling för total hälseneruptur under år 2010.  

Exklusionskriterier: Deltagarna skulle inte ha råkat ut för någon reruptur av hälsenan. De 

fick inte heller finnas någon bakomliggande patologi exempelvis stroke eller kronisk 

obstruktiv lungsjukdom med flera, som kunde tänkas begränsa utförande av testerna.   

Av de 139 individer som drabbades av hälseneruptur år 2010 exkluderades 95 individer av 

den ansvariga legitimerade sjukgymnasten utefter om de hade drabbats av bilateral 

hälseneruptur, drabbats av sjukdomar som förhindrade ett eventuellt deltagande eller redan 

var delaktiga i andra studier.  Dessa kriterier var ej uppsatta av författarna. 

Av de resterande 44 stycken potentiella deltagarna valdes sedan 29 individer ut av författarna 

utefter inklusions- och exklusionskriterierna. Dessa individer informerades skriftligt via brev 

(Bilaga B) om att de skulle bli kontaktade via telefon och vem de skulle vända sig till om de 

ville avböja medverkan. Alla aktuella deltagare kontaktades inom 2-7 arbetsdagar.  

Efter att individerna blivit uppringda blev det slutgiltiga antalet 14 deltagare. Av de 29 

individer som kontaktats via brev hade 7 personer ofullständiga kontaktuppgifter, 1 person 

drabbats av reruptur och övriga 7 individer avböjde medverkan. 
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De individer som drabbats av hälseneruptur under 2010 behandlades inte alla av en och 

samma sjukgymnast utan fördelningen av patienter skedde via jour eller via den 

remissansvariga (Leg. sjukgymnast, personligt meddelande, mars, 2012) 

Orsaken till deltagarnas totala hälseneruptur behandlas inte i studien. Det tas heller ingen 

hänsyn till att deltagarna drabbats av rupturen vid olika tidpunkter under 2010 och inte 

heller den ojämnt fördelade åldern. Detta togs dock med i beaktande vid analysen av 

resultaten samt vid beskrivningen av grupperna. 

 

4.3 Datainsamling 

 

Insamling av data skedde genom mätning av deltagarnas aktiva och passiva fotledsrörlighet, 

vadmuskeluthållighet, skattning av smärtintensitet relaterat till hälsenan samt skattning av 

self-efficacy för att vara fysiskt aktiv. Samma testledare, instrument, referenspunkter och 

samma utgångsposition användes under alla mättillfällena.  

Valet av de olika testerna baserade sig på det faktum att både styrka och rörlighet är nedsatt 

en längre tid efter en total hälseneruptur (Thomeé m.fl., 2011).  Ett sätt att mäta den aktiva 

och passiva fotledsrörligheten är med goniometer (Clarkson, 2000) och för att mäta 

vadmuskeluthållighet har tidigare studier använt sig av unilaterala tåhävningstest 

(Svantesson m.fl., 1998; Grävare-Silbernagel, Thomeé, Thomeé & Karlsson, 2000). 

Vadmuskeluthållighet efter hälseneruptur utvärderas även på Ortopedkliniken Västerås, 6 

månader efter behandling (Bilaga A). Mätningen av deltagarnas smärtintensitet relaterat till 

hälsenan via VAS har även det utvärderats av andra forskare och inom samma patientgrupp 

(Grävare-Silbernagel, Thomeé, Thomeé & Karlsson, 2000; Svantesson, Österberg, Thomeé & 

Grimby, 1998).   

Anledningen till att ”Exercise self-efficacy scale” valdes var för att det tidigare har visat sig 

vara ett reliabelt (Kroll, Kehn, Ho & Groah, 2007) och etablerat utvärderingsinstrument för 

att mäta self-efficacy för att vara fysiskt aktiv (Åsenlöf, 2009). Att författarna ej hittat några 

andra studier som utvärderar detta i samband med hälsenerupturer bidrog även det till valet. 

4.3.1 Fotledsrörlighet 

Aktiv och passiv rörlighet i fotleden innefattade dorsalflexion och plantarflexion. Aktiv 

rörlighet definierades som Active Range Of Motion (AROM) och passiv rörlighet som Passive 

Range Of Motion (PROM). Vid mätningen var det viktigt att testledaren använde sig av 

angivna referenspunkter, sina kunskaper inom anatomi samt palperade och observerade 
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deltagarna. Följs detta noggrant ökar detta innehållsvaliditeten för undersökningen 

(Clarkson, 2000).  För att säkerställa reliabiliteten för testerna gjordes en standardisering 

där testledarna övade på mätningarna tillsammans innan alla testtillfället skulle genomföras.  

Vid test av fotledsrörligheten stabiliserade testledaren tibia och fibula med ena handen och 

placerade den andra handen under fotsulan med tummen proximalt om 

metatarsophalangealeden. Goniometer-axeln placerades inferiort om laterala malleolen, den 

fasta skänkeln parallellt med fibula och den rörliga skänkeln utmed fotsulan. 

Deltagarnas utgångsposition var liggandes på rygg med hälarna precis utanför britsen och 

med en puta under knäna, vinkel ca 20-30°.  Foten placeras i 90° vinkel som utgångsposition 

(Clarkson, 2000). 

Normalvärden för AROM: Plantarflexion: 0-50 grader, Dorsalflexion: 0-20 grader (Clarkson, 

2000).  

4.3.2 Vadmuskeluthållighet 

Vadmuskeluthålligheten testades i form av ett tåhävningstest (Grävare-Silbernagel, Thomeé, 

Thomeé & Karlsson, 2000). Deltagarna skulle utföra testet utan skor, vända mot en vägg och 

på platsen utföra ett maximalt antal tåhävningar på ett ben tills dem själva valde att avbryta 

testet. Vid varje plantarflexion av fotleden skulle deltagarna nudda en sticka med toppen av 

huvudet. Innan testet började skulle deltagaren få göra tre stycken tåhävningar på vardera fot 

till en takt på 60 slag/minut. Detta upprepades vid test av andra sidan. Den friska sidan 

testades först och därefter skulle deltagaren utföra samma procedur på den skadade sidan. 

Det fanns ingen max- eller minimum gräns för antalet tåhävningar och det var bara möjligt 

till ett försök per sida. För att eliminera bristande balans som en felkälla fick deltagarna hålla 

armarna utsträckta i axelhöjd, med fingertopparna som lätt stöd mot väggen. Resultaten för 

varje sida registrerades. 

För att testet skulle vara reliabelt var det viktigt att den höjd som deltagaren skulle uppnå 

under tåhävningen, det vill säga höjden på stickan, räknades ut för både den friska och den 

skadade sidan. Innan testet startades mättes därför deltagarens längd i centimeter. Därefter 

fick deltagaren stå barfota på ett ben en fotlängd från väggen, mätt efter deltagarens egna fot. 

Från denna utgångsposition skulle sedan deltagaren utföra en maximal enbenståhävning och 

stanna i det plantarflekterade läget medan testpersonens längd återigen mättes. För att sedan 

få ut testhöjden skulle skillnaden i centimeter från deltagarens längd och höjden på den 

maximala enbenståhävningen räknas ut.  Detta tal skulle sedan multipliceras med 0,90 för 

att få reda på vad 90 % av skillnaden i antalet centimetrar var. När det var gjort skulle 

summan adderas till deltagarens längd. 
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Tåhävningen godkändes inte och testet avbröts ifall deltagaren inte nådde upp till stickan, 

inte kunde hålla takten, inte kunde hålla knäet sträckt, eller om personen i fråga var tvungen 

att stanna på grund av smärta eller uttröttning.  Antalet tåhävningar räknades och noterades 

när testet avbröts (Grävare-Silbernagel, Thomeé, Thomeé & Karlsson, 2000). 

4.3.3 Smärtintensitet  

Mätning av smärtintensitet i den skadade hälsenan undersöktes i denna studie med hjälp av 

VAS. För att säkerställa validiteten betonades att skattningen skulle baseras på grad av 

smärtintensitet från den skadade hälsenan i nuläget. Skalan är en självskattningsskala med 

en linje från ingen smärtintensitet alls till maximal smärtintensitet. Skalan har en markör 

som deltagaren skulle förflytta till det läge som motsvarar den aktuella smärtintensiteten för 

hälsenan. På baksidan finns ytterligare en skala från noll till tio där noll i detta fall motsvarar 

ingen smärtintensitet alls och tio maximal smärtintensitet. När deltagaren för markören åt 

något håll markeras ett värde på denna sida vilket motsvarar skattningsresultatet. Detta 

avläses i centimeter.  Med hänsyn till reliabiliteten för testet var instruktionerna för 

skattningen på skalan identiska (Bellardini, Henriksson & Tonkonogi 2009). Att skatta 

smärtintensitet via VAS har tidigare visat ha både god begreppsvaliditet samt reliabilitet 

(Jakobsson, 2000).  

4.3.4 Self-efficacy 

För att undersöka deltagarnas self-efficacy för att vara fysiskt aktiv användes formuläret 

”Exercise self-efficacy scale” som deltagarna fick fylla i efter undersökningen. Formuläret 

består av 18 frågor och syftar till att undersöka en individs tilltro till sin egen förmåga att vara 

fysiskt aktiv under olika omständigheter. Deltagarna skulle skatta sin self-efficacy från 0 till 

10 där 0 innebär ingen tilltro till sin förmåga och 10 innebär maximal tilltro till sin förmåga. 

Maxpoäng var 180 och minsta poäng var 0.  Ett högt värde innebar stark tro på sin förmåga 

att vara fysiskt aktiv under olika omständigheter och ett lågt värde innebar en låg tro till sin 

förmåga att vara fysiskt aktiv under olika omständigheter. Frågor så som ” Hur stor tilltro 

har du till din förmåga att utföra fysisk aktivitet när du känner dig trött” eller ”Hur stor 

tilltro har du till din förmåga att utföra fysisk aktivitet när du känner dig nedstämd” 

behandlades i formuläret. För detaljerad beskrivning av dessa, se bilaga C. 

Skattningsformuläret har tidigare visat sig ha god reliabilitet och innehållsvaliditet (Kroll, 

Kehn, Ho & Groah, 2007).  
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4.4 Genomförande 

 

Testerna utfördes i en lokal på Västmanlands sjukhus, Västerås den 27-28 oktober 2011 samt 

3-4 november 2011. Närvarande vid varje tillfälle var en utav studiens två författare som 

ansvarade för att testa en deltagare åt gången.  

Varje deltagare var klädda i kläder som tillät undersökning av nedre extremitet, det vill säga i 

kortare byxor och utan skor och strumpor. Testtillfället pågick i 30 minuter per deltagare och 

innefattade följande undersökningar och tester i kronologisk ordning: 

 Kort introduktion kring hur testtillfället skulle gå tillväga. 

 Skattning av smärtintensitet relaterat till hälsenan före testerna. 

 Uppvärmning submaximalt på cykel i 10 minuter. 

 Mätning av aktiv och passiv dorsalflexion samt plantarflexion i fotlederna. 

 Mätning av vadmuskeluthållighet genom tåhävningstestet. 

 Skattning av smärtintensitet relaterat till hälsenan efter testerna. 

 Skattning av self-efficacy för att vara fysiskt aktiv via “Exercise self-efficacy scale” 

formuläret. 

En och samma testledare genomförde samtliga ovanstående tester för samma individ. 

Instruktionerna för respektive test såg ut på följande sätt: 

4.4.1 Fotledsrörlighet  

Instruktionerna till deltagarna vid respektive mätning var: 

Aktiv dorsalflexion; ” Försök att röra foten mot dig, uppåt, utan att flytta underbenet från 

britsen”. 

Aktiv plantarflexion; ” Försök att röra foten från dig, nedåt mot golvet, utan att flytta 

underbenet från britsen” 

Passiv dorsalflexion samt plantarflexion; ”Jag ska nu utföra två mätningar av din rörlighet i 

fotleden på två olika sätt. Försök att vara så avslappnad som möjligt och inte hjälpa till vid 

utförandet”. 

4.4.2 Vadmuskeluthållighet 

Innan testet av vadmuskeluthålligheten skulle genomföras fick deltagaren följande 

instruktioner; ”Du ska nu få utföra ett tåhävningstest, du kan när som helst avbryta testet 

om du upplever smärta eller trötthet. Testet kommer utföras stående på ett ben och båda 

benen kommer att testas. Du ska hålla takten 60 slag/minut och nudda stickan ovanför dig 
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lätt med huvudet. Du får inte nudda golvet med hälen för att testet ska vara godkänt. 

Klarar du inte av att hålla knäet rakt, missar att hålla takten, inte nuddar stickan eller 

stannar upp kommer testet att avbrytas. Du har ett försök på dig per ben. Målet är att du 

ska försöka utföra så många tåhävningar som möjligt.” 

Deltagaren hade därefter möjlighet att ställa frågor och fick bekräfta att han/hon hade 

förstått informationen. Innan testet startades mättes testhöjden ut enligt instruktioner. När 

testet avbröts upprepades mätningen av testhöjden för den skadade sidan och deltagaren 

uppmanades att utföra denna omgång på samma sätt som tidigare. Efter varje omgång 

noterades resultatet. 

Under testtillfället gavs ingen verbal uppmuntran och inte förrän vid testets avslutande fick 

deltagaren reda på antalet tåhävningar för respektive fot.  

4.4.3 Smärtintensitet  

Instruktionen till deltagarna var: ” I denna stund, hur skulle du gradera smärtintensiteten för 

din skadade hälsena på denna skala (skalan visades för deltagaren) Förflytta markören till 

det läge som du känner motsvarar detta” 

Deltagaren fick föra markören till den punkt han/hon kände motsvarade smärtintensiteten i 

hälsenan vid det aktuella tillfället. Första mätningen gjordes innan alla testerna och den 

andra mätningen efter tåhävningstestet. 

4.4.4 Self-efficacy 

Deltagarna uppmanades till att läsa instruktionerna som följde med formuläret och svara på 

frågeställningarna utefter dessa (Bilaga C). Deltagarna uppmanades även till att utgå utifrån 

hur deras situation såg ut i dagsläget. 

 

4.5 Metoder för analys  

 

Under analysprocessen har IBM Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 19 använts 

för att beräkna statistiken, detta via Mann-Whitney U-test. Testet valdes utefter det faktum 

att grupperna var så pass små att resultaten i annat fall hade varit missvisande. Vid 

undersökningar av skillnad mellan grupper med färre än 25 individer bör ickeparametriska 

test användas, där av Mann-Whitney U-test (Wahlgren, 2008). För respektive 

behandlingsform mättes resultaten för aktiv och passiv fotledsrörlighet, 

vadmuskeluthållighet, smärtintensitet relaterat till hälsenan samt self-efficacy för att vara 
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fysiskt aktiv. Resultaten för alla testerna förutom förde två sistnämnda skattningarna, 

baserade sig på skillnaden mellan frisk och skadad sida och jämfördes sedan mellan 

grupperna. Nämnda parametrar redovisades individuellt i form av figurer. Medianen och p-

värdet för respektive parameter och behandlingsform beräknades som ovan nämnt via 

Mann-Whitney U-test. För att ett resultat ska bedömas som statistiskt signifikant valdes p-

värdet ≤ 0.05 (Wahlgren, 2008). 

 

4.6 Etiska överväganden 

 

Under tiden studien pågått har hänsyn tagits till de forskningsetiska principerna (Olsson & 

Sörensen 2011). Författarna har följt de fyra grundläggande kraven som innefattas i 

individskyddskravet. Genom att det skickades ut brev (Bilaga B) till deltagarna med 

information om studien och var de skulle vända sig om de inte ville bli kontaktade av 

studiens två författare uppfylldes informations- och samtyckeskravet. Personuppgifter 

behandlades konfidentiellt och enligt nyttjandekravet användes de erhållna resultaten för 

varje individ enbart i syfte att besvara studiens frågeställningar. Intyget för examensarbetet 

är undertecknat av ansvarig på Ortopedkliniken, Västerås. 

 

5. RESULTAT 

Nedan presenteras resultaten för testerna av fotledsrörlighet, vadmuskeluthållighet, 

skattning av smärtintensitet relaterat till hälsenan via VAS samt self-efficacy för att vara 

fysiskt aktiv. Författarna i studien valde att jämföra grupper men till följd av det låga antalet 

deltagare redovisas även individernas enskilda resultat för att ge en tydligare bild av 

grupperna. Fördelningen såg ut enligt följande: 

 

Antal deltagare: 14 

Antal konservativt behandlade: 7 män 

Antal operativt behandlade: 5 män och 2 kvinnor 

Medianåldern för den konservativt behandlade gruppen: 59 år (r: 31-64) 

Medianåldern för den operativt behandlade gruppen: 43 år (r: 33-56) 

5.1 Mätning av aktiv plantarflexion 
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Medianen för den konservativt behandlade gruppen var 4    (variationsvidd 0-15) och i den 

operativt behandlade gruppen var 10    (variationsvidd 1-20). Det förelåg ingen statistisk 

signifikant skillnad mellan grupperna.   

 

 

Figur 1. Skillnaden i gradantal mellan den friska och den skadade sidan för aktiv plantarflexion efter 

konservativ respektive operativ behandling (n=14). Ett värde så nära noll som möjligt bör ses som att 

det inte föreligger någon sidoskillnad.    

5.2 Mätning av aktiv dorsalflexion 

 

Medianen för den konservativt behandlade gruppen (variationsvidd (-3)-5) och den operativt 

behandlade gruppen (variationsvidd (-5)-9) var 0°. Det förelåg ingen statistisk signifikant 

skillnad mellan grupperna. 

 

 

Figur 2. Skillnaden i gradantal mellan den friska och den skadade sidan för aktiv dorsalflexion efter 

konservativ respektive operativ behandling (n=14). Ett värde så nära noll som möjligt bör ses som att 

det inte föreligger någon sidoskillnad.  Ett negativt resultat bör tolkas som att den skadade sidan fått 

ett högre värde i jämförelse med den friska sidan. Ett positivt resultat bör tolkas som det motsatta.     
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5.3 Mätning av passiv plantarflexion 

 

Medianen för den konservativt behandlade gruppen (variationsvidd 0-9) och den operativt 

behandlade gruppen (variationsvidd (-2)-5) var 0°. Det förelåg ingen statistisk signifikant 

skillnad mellan grupperna. 

 

 

Figur 3. Skillnaden i gradantal mellan den friska och den skadade sidan för passiv plantarflexion 

efter konservativ respektive operativ behandling (n=14). 

Ett värde så nära noll som möjligt bör ses som att det inte föreligger någon sidoskillnad. Ett negativt 

resultat bör tolkas som att den skadade sidan fått ett högre värde i jämförelse med den friska sidan. Ett 

positivt resultat bör tolkas som det motsatta.     

     

5.4 Mätning av passiv dorsalflexion 

 

Medianen för den konservativt behandlade gruppen (variationsvidd (-8)-3) och den operativt 

behandlade gruppen (variationsvidd (-6)-5) var 0°. Det förelåg ingen statistisk signifikant 

skillnad mellan grupperna.   
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Figur 4. Skillnaden i gradantal mellan den friska och den skadade sidan för passiv dorsalflexion efter 

konservativ respektive operativ behandling (n=14). Ett värde så nära noll som möjligt bör ses som att 

det inte föreligger någon sidoskillnad.  Ett negativt resultat bör tolkas som att den skadade sidan fått 

ett högre värde i jämförelse med den friska sidan. Ett positivt resultat bör tolkas som det motsatta.     

5.5 Mätning av vadmuskeluthållighet 

 

Median för den konservativt behandlade gruppen var 11 tåhävningar (variationsvidd 5-17) 

och den operativt behandlade gruppen 9 tåhävningar (variationsvidd (-11)-38). Det förelåg 

ingen statistisk signifikant skillnad mellan grupperna.  

 

 

Figur 5. Skillnaden i antal tåhävningar mellan deltagarnas friska och skadade sida efter konservativ 

respektive operativ behandling (n=14). Ett värde så nära noll som möjligt bör ses som att det inte 

föreligger någon sidoskillnad. Ett negativt resultat bör tolkas som att den skadade sidan fått ett högre 

värde i jämförelse med den friska sidan. Ett positivt resultat bör tolkas som det motsatta.     
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5.6 Skattning av smärtintensitet relaterat till hälsenan 

 

Samtliga deltagare (n=14) skattade 0 både före och efter testerna, Detta resulterar i en 

median på 0. Det förelåg ingen statistisk signifikant skillnad mellan grupperna. 

5.7 Skattning av self-efficacy för att vara fysiskt aktiv 

 

Medianen för den konservativt behandlade gruppen var 115 poäng (variationsvidd 81-138) 

och i den operativt behandlade gruppen var det 94 poäng (variationsvidd 86-157). Det förelåg 

ingen statistisk signifikant skillnad mellan grupperna.  

 

Figur 6. Deltagarnas (n=14) totala poängskattning i ”Exercise Self-efficacy” formuläret.  180 poäng är 

maxvärdet och noll poäng är minimum värdet.  En hög totalsumma bör ses som en högre self-efficacy 

för att vara fysiskt aktiv och en lägre totalsumma som en lägre self-efficacy för att vara fysiskt aktiv.  

 

6. DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion   

 

6.1.1 Urval och dataanalys 

I studien rekryterades deltagarna enligt ett ändamålsenligt urval via Ortopedkliniken i 

Västerås. Syftet med urvalet var att se till att deltagarna uppnådde det krav som fanns för 

studiens ändamål.  Antalet deltagare blev dock få vilket gör att resultatet för de olika testerna 
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är svåra att generalisera till en liknande population, vilket hade varit önskvärt. Det fanns 

heller ingen möjlighet att rekrytera flera deltagare från andra sjukhus till följd av tidsbrist 

och även på grund av att uppdragsgivare var Ortopedkliniken, Västerås. Detta för att få en 

större population och därmed en större trovärdighet för studien. Om studiens författare hade 

haft möjligheten att rekrytera deltagare från flera sjukhus hade behandling och 

rehabiliteringsriktlinjer kunnat göra resultaten mindre jämförbara. Detta blev dock inte ett 

bekymmer eftersom alla deltagare rekryterades från samma sjukhus. Det bör därför inte ses 

som en nackdel att författarna inte var medvetna om upplägget på andra sjukhus/kliniker då 

det inte skulle ha påverkat resultatet för denna studie. 

Att urvalet inte tog hänsyn till deltagarnas exakta rupturdatum är även det en faktor som kan 

ha påverkat utförandet av testerna då det kan skilja upp i mot ett år mellan deltagarnas 

skadetillfällen. Valet att inte jämföra exakta rupturdatum baserar sig även på antalet 

deltagare, då det hade gjort det svårt att få ihop tillräckligt många individer till varje 

testgrupp. 

Att ålder ej var ett inklusionskriterium vid urvalsprocessen kan ha bidragit till att resultaten 

blivit snedfördelade.  Detta hade kunnat undvikas genom en matchning av deltagarna. 

Att deltagarna inte har blivit behandlade av samma sjukgymnast är även det något som kan 

ha påverkat resultaten för testerna. Tillexempel kan resultaten efter rehabiliteringen ha 

påverkats av hur väl sjukgymnasten har beskrivit övningar osv.  och därigenom även 

resultaten för denna studies tester. Detta var dock en parameter som inte var möjlig att 

undvika till följd av de små gruppstorlekarna. En styrka är dock de tydliga riktlinjerna som 

finns på Ortopedkliniken, Västerås (Bilaga A) som minskar risken för olika behandlingar 

beroende på sjukgymnast. 

Till följd av det låga antalet deltagare, 14 stycken, valdes ett icke-parametriskt statistiktest. 

Eftersom studien delvis är baserad på subjektiva tester (skattning av smärtintensitet relaterat 

till hälsenan via VAS och skattning av self-efficacy för att vara fysiskt aktiv via ”Exercise self-

efficacy scale”)är det svårt att kvantifiera denna typ av data. Resultaten kan rangordnas men 

saknar betydelse, exempelvis kan två individer skatta en 2:a i smärtintensitet relaterat till 

hälsenan via VAS, men att det är lika stor smärtintensitet är en slutsats som inte kan dras. 

Denna parameter samt att resultaten inte var normalfördelade bidrog även det till valet av att 

använda ett icke-parametriskt statistiktest.  

 Att alla parametrar förutom skattningen av smärtintensitet relaterat till hälsenan och self-

efficacy för att vara fysiskt aktiv baserar sig på skillnaden mellan deltagarnas friska och 

skadade sida stärker studien. Resultaten blir mer rättvisa då deltagarens totala kapacitet inte 
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påverkade testvärdena. Exempelvis spelade det ingen roll om deltagarna klarade av att utföra 

30 eller 10 tåhävningar, utan det var sidoskillnaderna som hade betydelse för analysen. 

6.1.2 Testtillfällen och testledare 

Alla deltagare testades i samma lokal och enligt samma instruktioner, vilket är en styrka i 

studien då det minskar risken för att dessa faktorer skulle kunna ha påverkat utförandet av 

testerna. Att det inte fanns något bortfall under testperioden är även det något som stärker 

studien, då det har visat sig att ett stort bortfall påverkar resultaten negativt och att de kan bli 

missvisande (Olsson & Sörensen, 2011). En nackdel är dock att det inte var möjligt att testa 

alla deltagarna vid samma tidpunkt på dygnet till följd av tidsbrist samt att Västmanlands 

sjukhus, Västerås inte hade möjlighet att tillhandahålla lokaler efter kl 18. Detta är en faktor 

som kan ha påverkat deltagarnas utförande då ett flertal av deltagarna (Deltagare i studien, 

personligt meddelande, oktober/november, 2011) uppgav att de hade problem med stelhet på 

morgonen. Denna inverkan försökte minimeras genom att alla deltagare skulle utföra en 

submaximal uppvärmning på cykel innan testerna.  

En annan parameter att ta hänsyn till är att studiens två författare inte var blindade vid 

testtillfällena vilket innebär att de var medvetna om vilken behandling respektive deltagare 

hade fått. Detta skapade en risk för att författarna skulle kunna ha varit partiska vid 

deltagarnas utföranden. Att alla deltagarna inte var testade av samma testledare är även det 

något som bör uppmärksammas då det till följd av detta alltid finns en risk, trots 

standardisering, att testillfällena inte har varit identiska.  

6.1.3 Fotledsrörlighetsmätning och vadmuskeluthållighetstest 

Rörlighetsmätningen samt tåhävningstestet är anpassade utefter testdeltagarna vilket är 

något som stärker reliabiliteten för testerna. För att göra förutsättningarna så lika som 

möjligt för alla deltagarna användes referenspunkter och standardisering vilket är en styrka i 

arbetet.  En svaghet gällande rörelsemätningen är att resultaten är baserade på exakta 

gradantal vilket kan vara missvisande då det alltid finns en felkälla vid manuell mätning 

(Bellardini, Henriksson & Tonkonogi 2009). För att få ett mer tillförlitligt värde men även 

stärka reliabiliteten hade testledarna kunnat utföra samma mätningar två gånger. 

Rörligheten är även beroende av personens förmåga att kontrahera vadmuskeln samt av 

fotledens uppbyggnad. Genom att mäta på båda sidorna erhålls ett ”normalvärde” för den 

enskilda individen. Detta normalvärde bidrar till att resultatet inte blir missvisande trots att 

personens uppmätta rörlighet kanske avviker från böckernas ”normalvärden” vilket är något 

som stärker reliabiliteten för testet.                                                                                                                            

Användandet av denna typ av mätning är även allmänt vedertagen och en utav de vanligaste 

sätten att mäta rörlighet på (Clarksson, 2000). 
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Gällande vadmuskeluthålligheten finns det flera sätt att mäta denna på, exempelvis som i 

denna studie via ett tåhävningstest. Det som var avgörande i valet av det aktuella 

tåhävningstestet var den noggranna standardiseringen som utförs innan testet samt att det 

fanns tydliga referenser för vad en godkänd tåhävning innebar. Att detta test även utförts 

tidigare inom samma patientgrupp, att det innehåller klara instruktioner samt har visat på 

god reliabilitet (Grävare-Silbernagel, Thomeé, Thomeé & Karlsson, 2000) stärkte även det 

valet.  

Att deltagarna endast hade ett försök på sig vid tåhävningstestet är både en fördel och en 

nackdel. En nackdel till att bara utföra testet en gång är att andra faktorer kan ha gjort att 

testet avbröts. Det kan ha varit så att deltagarna missförstod instruktionerna eller blev 

nervösa till följd av att de bara hade ett försök på sig. En annan anledning skulle kunna vara 

att deltagaren hade svårt att hålla takten och att testet då avbröts, men att deltagaren rent 

fysiskt skulle ha kunnat klara av fler tåhävningar. Att deltagarna fick börja utföra testet på 

den friska sidan kan även det ha bidragit till ett missvisande resultat, då det första försöket 

även bör ses som en inlärningsprocess. För att minska risken för att detta skulle kunna ha 

inträffat valde författarna att låta deltagarna få öva på att hålla takten under 3 stycken 

tåhävningar vid test av vardera sida. En fördel med att bara utföra testet en gång är dock att 

det minskade risken för att deltagarna skulle avbryta tåhävningstestet till följd av utmattning 

relaterat till att ha utfört ett fysiskt test flera gånger. Det ansågs även vara tidssparande då 

författarna ej hade obegränsad tidsåtgång vid testtillfällena. Genom att samma testledare 

utför alla undersökningarna på en och samma deltagare ökar även reliabiliteten för testet 

(Clarkson, 2000). 

6.1.4 Skattning på VAS och ESES 

Skattning av smärtintensitet relaterat till hälsenan via VAS och skattning av self-efficacy för 

att vara fysiskt aktiv via ”Exercise self-efficacy scale” är tester baserade på deltagarnas 

subjektiva upplevelser, hur individen själv uppfattar och tolkar den information som har 

getts. Oavsett om anvisningen är densamma kommer den att bearbetas olika. Dessa tester är 

svåra att jämföra mellan individer och det kan egentligen endast konstateras att en viss 

deltagare har svarat på ett visst sätt. Att self-efficacy för att vara fysiskt aktiv inte tidigare har 

blivit utvärderat inom samma patientgrupp kan även det ses som en nackdel. Till följd av 

detta skulle det vara av intresse att utveckla ett instrument som utvärderar self-efficacy för 

patienter med total hälseneruptur likt det som finns för patienter med främre 

korsbandsskada (Thomeé m.fl. 2007). 

Att studien inte utvärderar deltagarnas fysiska aktivitetsnivå är även det något som bör 

finnas med i åtanke, då tidigare forskning har visat att inaktivitet påverkar hälsenan negativt 
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(Kannus, Jozsa, Natri & Jarvinen, 1997). Denna parameter kan i sin tur ha påverkat 

resultatet på testerna och därigenom också besvarandet av frågeställningarna. Relaterat till 

detta hade författarna för studien kunnat använda sig av följande formulär som komplement 

till ”Exercise Self-efficacy scale” och de andra utvärderingsinstrumenten; Victorian Institute 

of Sport Assessment- Achilles questionnaire, Svensk version (VISA-A-S) som är ett 

frågeformulär vid utvärdering av hälsenebesvär, Foot and Ankel Outcome Score (FAOS) eller 

Achilles Tendon Rupture Score (ATRS). Dessa formulär tar upp hur en individ påverkas i det 

dagliga livet av sin skada samt hur fysiskt aktiva de är (Thomeé, Swärd & Karlsson, 2011). 

Trots att det kan ha funnits brister i objektiviteten vid testtillfällena samt att vissa faktorer så 

som den fysiska aktivitetsnivån har förbisetts anser dock författarna att de aktuella 

mätinstrumenten uppfyllt kraven för att kunna besvara frågeställningarna. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

 

6.2.1 Fotledsrörlighet 

Den aktiva plantarflexionens medianvärde är 4° och 10° för den konservativt respektive 

operativt behandlade gruppen. Resultatet tyder på en större förlust av aktiv plantarflexion 

mellan skadad och frisk sida hos de operativt behandlade. Resultaten bekräftas genom att 

andel minskad plantarflexion var störst bland de som behandlats operativt även i Möllers 

m.fl. (2001)  studie. Reducerad plantarflexion var också en av de vanligaste förändringarna i 

studien av Nistor (1981). Utifrån dessa ses likheter för att den aktiva plantarflexionen 

påverkas beroende på behandlingsform även om skillnaderna inte är signifikanta. 

 

Vid mätning av aktiv dorsalflexion föreligger det ingen skillnad vilket går emot tidigare 

studier där det framkommit en ökning av aktiv dorsalflexion (Nistors 1981;  Möller m.fl., 

2001).  Även om det i denna studie inte förelåg någon statistisk signifikant skillnad går det att 

utläsa av resultatet att vissa individer främst i den konservativa gruppen erhållit en ökad 

aktiv dorsalflexion på den skadade sidan.  Det stämmer överens med Nistors (1981) och 

Möllers m.fl., (2001) resultat där det var flera av de konservativt behandlade som erhöll en 

ökad aktiv dorsalflexion . Eftersom både resultaten för denna studie samt Nistors (1981) och 

Möllers m.fl., (2001) resultat går åt samma håll stärks resultatet. Enligt Nilsson-Helander, 

Olsson 2010 var det många som inte återfår likvärdig funktion på den skadade sidan. En 

förklaring till detta skulle kunna vara dessa resultat då en ökning av den aktiva dorsalflexion 

tordes innebär att senan blivit förlängd. En förlängning som kan tänkas bero på strukturell 

förändring och därmed sämre sen funktion. För de operativt behandlade skulle en sämre 
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funktion kunna bero på den nedsatta plantarflexionen, vilket då skulle kunna innebär att en 

lika stor kraftutveckling inte längre kan ske.  Dessa förändringar som vanligtvis ses hos 

antingen de operativt eller konservativt behandlade grupperna kan möjligen vara en 

bidragande orsak till att de i flera studier (Möller 2001, Nistor 1981, Keating & Will 2011) sett 

att inte alla återgår till samma fysiska aktivitetsnivå som innan skadan.   

 

Ytterligare resultat som visar på att det inte föreligger en statistiskt signifikanta skillnad 

mellan grupperna var mätning av passiv dorsal- och plantarflexion. Resultatet vid mätningen 

av den passiva dorsalflexionen kan bero på muskelförsvar som då inte tillåter en rättvis 

mätning. Förändringar av hälsenan är också något som kan påverka mätning av passiv 

dorsal- och plantarflexion. Ifall senan blivit förkortad begränsas den passiva dorsalflexionen 

och om senan blivit förtjockad kan det tänkas begränsa den passiva plantarflexionen. Denna  

studie avser dock inte att utreda vad en eventuell förändring av den passiva 

fotledsrörligheten kan tänkas bero på. Författarna av denna studie har inte funnit några 

tidigare studier som utvärderat den passiva fotledsrörigheten och kan därför inte erhålla stöd 

för resultatet. 

Sammanfattningsvis föreligger det inga statistiskt signifikanta skillnader för aktiv och passiv 

fotledsrörlighet beroende på behandlingsform. Däremot går studiens resultat i linje med 

tidigare studier (Nistors 1981; Möller m.fl., 2001) vad gäller aktiv plantar och dorsalflexion. 

Författarna hade heller inga förväntningar på utfallet av undersökningarna vilket 

förhoppningsvis kan ha bidragit till att resultatet av studien granskades på ett opartiskt sätt.  

6.2.2 Vadmuskeluthållighet  

Resultatet för vadmuskeluthållighet visar på att gruppernas medianvärden är olika beroende 

på om deltagaren genomgått operativ eller konservativ behandling. Ett resultat till fördel för 

den operativt behandlade gruppen.  Med tanke på att senans egenskaper försämras med 

stigande ålder (Wilmore, Costill & Kenney, 2008; Tuite, Renström & O´Brien, 1997) och 

medianvärdet för åldern var högre i den konservativa behandlingsgruppen kan det ha 

påverkat resultatet för vadmuskeluthålligheten. I en tidigare studie (Olsson m.fl., 2011) har 

det visat sig att den mesta av funktionen som återfås efter en hälseneruptur sker under det 

första året. Därmed kan detta även vara en faktor som påverkar resultatet eftersom de 

rekryterade deltagarna kan ha fått sin hälseneruptur antingen i slutet eller i början av år 

2010, och det kan tänkas påverka hur mycket deltagaren hunnit återfå av den fysiska 

aktivitets förmågan. Denna aspekt tordes dock inte ha alltför stor inverkan på resultatet 

eftersom det trots detta hinner passera åtminstone 10 månader efter inträffandet av rupturen 

till det att studien genomfördes. Däremot påpekar Olsson m.fl (2011) att ett av resultaten från 
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hans studie stödjer att återhämtning för de konservativt behandlade tar längre tid i 

jämförelse med de operativt behandlade. Denna faktor kan dock ha påverkat resultatet för 

vadmuskeluthållighet i denna studie.  

  

Både åldern och tiden det tar för en individ att återhämta sig är två delar som kan påverka 

resultatet för undersökning av vadmuskeluthålligheten. Det finns också en svårighet i att 

erhålla stöd från tidigare studier. Det på grund av att de studier som genomförts skiljer sig åt 

vad gäller till exempel val av rehabiliteringsprotokoll, tidpunkt och instrument för 

utvärdering av vadmuskeluthållighet. Det gör att en jämförelse med tidigare resultat är näst 

intill omöjlig, om inte hela studiernas upplägg är identiska. Bortsett från det och trots att 

ingen signifikant skillnad föreligger tyder resultaten från denna studie, Nilsson-Helanders 

m.fl. (2010) & Möllers (2001) studier på ett bättre resultat för vadmuskeluthållighet hos den 

operativt behandlade gruppen.  Trots att den operativa gruppen här erhållit ett bättre 

resultat, var det flera av de operativt behandlade som inte återupptog sin tidigare fysiska 

aktivitetsnivå(Möller 2001, & Nistor 1981). Denna studie ämnade dock inte att avgöra vilken 

av behandlingarna som resulterade i störst återgång till den tidigare fysiska aktivitetsnivån. 

Däremot kan både vadmuskeluthålligheten och den diskuterade fotledsrörligheten vara en 

faktorer som begränsar den möjligheten.   

6.2.3 Smärtintensitet relaterat till hälsenan 

Skattning av smärtintensitet från den skadade hälsenan via VAS visar ingen skillnad mellan 

grupperna. Under ett test som detta finns givetvis en möjlighet att deltagarna förnekade 

smärta trots att smärta upplevs, för att på så vis försöka få ett ”bättre” resultat. Det går inte 

att spekulera i deltagarens svar utan dessa måste antas vara sanna. Resultatet i denna studie 

är inte samstämmigt med tidigare studier (Möllers, 2001;  Krueger-Franke, m.fl. 1995) som 

visar på att vissa deltagare efter en hälseneruptur upplever smärta i olika situationer. 

Eftersom dessa studier som utvärderat smärta har sina brister vad gäller instruktioner och 

vilken typ av smärta som undersökts är det svårt att säga vilket resultat som stämmer.  Det 

framgår ändå att det inte föreligger någon statistisk signifikant skillnad i denna studie vilket 

också framkommer i Keating och Wills (2011) resultat.  

6.2.4 Self-efficacy för att vara fysiskt aktiv  

Formuläret Exercise self-efficacy scale visar heller inte på signifikant skillnad men tyder på 

att den konservativa gruppen sammanlagt skattat ett högre värde än den operativa gruppen. 

Resultatet för detta formulär kan ha påverkats av ett antal faktorer. Författarna av studien 

tror att mängden fysisk aktivitet är viktig eftersom self-efficacy för att vara fysiskt aktiv 

påverkas genom att du tidigare bemästrat liknande beteende under liknande omständigheter 
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(Bandura, 1997). Graden av fysisk aktivitet individerna utövar på fritiden kan alltså tänkas ha 

påverkat resultatet för skattningen på ESES. Besvarandet av frågeställningen för ESES hade 

inte blivit annorlunda om hänsyn tagits till hur fysiskt aktiva individerna är men det skulle 

kunna ha tillfört resultatdiskussionen mera ifall det hade undersökts.  Detta skulle kunna 

vara en aspekt att forska vidare inom.   

Författarna har inte funnit någon studie som tidigare använt sig av formuläret ”Exercise self-

efficacy scale” för personer som drabbats av total hälseneruptur. Däremot har studier visat på 

att self-efficacy har betydelse för återgång efter rehabiliteringen (Thomeé, 2007). I svensk 

idrottsforskning går det att läsa att många var rädda och oroliga för att återgå till sin tidigare 

aktivitetsnivå (Thomeé, 2010) något som kan tänkas bidragit till resultaten för self-efficacy i 

denna studie. En viktig aspekt att tänka över är att flera individers värde var lägre än det 

maxvärde som faktiskt går att skatta i formuläret. Detta kan förmodligen vara en bidragande 

faktor till att flera som drabbats av en hälseneruptur inte går tillbaka till samma fysiska 

aktivitetsnivå som innan skadan (Nilsson-Helander m.fl. 2010; Möller  m.fl. 2001; Nistor, 

1981).  

 

Ett konstaterande som kan göras är att det krävs vidare forskning med större grupper för att 

med större säkerhet kunna konstatera om skattningen av self-efficacy för att vara fysiskt 

aktiv inte skiljer sig beroende på behandlingsform. Som tidigare nämnts är det inte helt rätt 

att jämföra grupperna utan det vore mera intressant att forska vidare kring skattningen för 

den enskilda individen efter en hälseneruptur oavsett behandlingsform. Detta för att se om 

en total hälseneruptur inverkar på en individs self-efficacy för att vara fysiskt aktiv och hur 

detta kan tänkas påverka personens förmåga att vara fysiskt aktiv och resultaten under och 

efter rehabilitering. Kanske skulle antalet som återgår till samma fysiska aktivitetsnivå som 

innan skadan öka ifall mera fokus även lades på en individs self-efficacy för att vara fysiskt 

aktiv både före, under och efter rehabiliteringen. En bredare utvärdering av en individ skulle 

kunna bidra till en mera riktad behandling och på så vis påverka resultaten. Eftersom  

resultaten, det vill säga slutprodukten av en viss behandling berörs av både biologiska och 

psykosociala faktorer (Bandura, 1997).  

 

6.3 Etikdiskussion 

 

Författarna har haft tillgång till patientjournalerna och utifrån individskyddskravet hade det 

varit önskvärt att enbart uppdragsgivaren haft tillgång till dessa. Detta eftersom en individs 

konfidentiellitet med större sannolikhet går förlorad när flera personer tar del av en viss 

information. Däremot vägs denna brist i studien upp av att författarna likt andra vårdgivare 
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också har tystnadsplikt. Författarna hade enbart tillgång till patientjournalerna och de listor 

som utgjorde patientunderlaget när de var på plats på Ortopedkliniken vilket också bidrog till 

att obehöriga inte kunde ta del av informationen.  

Ytterligare en aspekt som bör tänkas över är rätten till anonymitet. Då den skriftliga 

informationen till deltagarna angående rätten till anonymitet (Bilaga B) kan påverkas av hur 

författarna valde att redovisa materialet. Eftersom detta redovisas för respektive individ kan 

anonymiteten till viss del påverkas. På det vis som resultatet redovisats anser dock 

författarna att anonymiteten kvarstår, eftersom figurerna i resultatet inte redovisar ålder 

eller kön för den enskilda individen. Dessutom redovisas resultaten i alla figurer förutom 

self-efficacy formuläret i form av den beräknade skillnaden från två ursprungsresultat vilka 

enbart författarna har tillgång till.  Därmed ansåg författarna att risken för att anonymiteten 

skulle gå förlorad var oerhört liten och att redovisning av de enskilda beräknade resultaten 

var nödvändig för att erhålla läsaren en rättvis bild av materialet. Utöver detta uppkom det 

inga andra etiska problem.   

 

7. SLUTSATSER 

 

Resultatet från denna studie visade inga signifikanta skillnader gällande aktiv och passiv 

dorsal- och plantarflexion, vadmuskeluthållighet, skattning på VAS och ESES beroende på 

behandlingsform. Däremot var medianvärdet olika mellan grupperna för aktiv plantarflexion, 

vadmuskeluthållighet och skattning av self-efficacy att vara fysiskt aktiv. Av de tre 

sistnämnda parametrarna anser författarna av studien att skattningen på ESES var mest 

intressant. Förhoppningsvis kan det inspirera flera att utvärdera self-efficacy även hos denna 

patientgrupp fast då på ett mera systematiskt sätt. För att komma fram till en entydig slutsats 

utifrån de frågeställningar studien avsedda att klargöra krävs det mer forskning och på större 

grupper.  
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1. Syfte 

Att skapa gemensamma riktlinjer vid rehabilitering 

efter akut hälseneruptur. 

2. Omfattning  

Alla patienter som har ådragit sig akut hälseneruptur 

och remitteras av ortopedläkare i Västmanland. 

3. Ansvar  

Landstingets sjukgymnaster som behandlar dessa 
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patienter. 

4. Tillvägagångssätt  

Operativ behandling  

Suturering av hälsenan. Patienten får gipsskena eller 

underbensgips i cirka 30 grader plantarflexion. 

Alternativt förses patienten med Walkerortos med foten 

i plantarflexion cirka 30 grader, dvs 4-5 hälkilar. 

Kryckgång utan belastning. Remiss till sjukgymnast 

skrivs direkt på operationsavdelningen för fortsatt 

uppföljning. 

Konservativ behandling  

Walkerortos alternativt gips totalt 8 veckor. Initialt 

foten i plantarflexion cirka 30 grader, dvs 4-5 hälkilar 

som tas bort successivt tills stöveln avlägsnas. Full 

belastning tillåten vid gång med Walkerortosen, två 

kryckkäppar rekommenderas. Rehabilitering efter 8 

veckor, lika som vid sutur av hälseneruptur. 

Rehabilitering efter sutur av hälseneruptur  

 

10-14 dagar postop 

Till sjukgymnast för påtagande av Walkerortos (om 

patienten inte redan har ortos) i 30 grader plantarflexion 

med hjälp av hälkilar (4-5 st). Full belastning tillåten, 

två kryckkäppar rekommenderas. Ortosen används dag 

och natt t o m vecka 3. Ortosen får tas av för luftning 

och tvätt. 

 

Vecka 3-7 

Hälkilarna tas successivt bort under dessa veckor. 

Statisk träning av vadmuskulaturen samt 
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lårmuskelträning. Aktiv obelastad rörelseträning, 

plantar- och dorsalflexion utan att provocera smärta. 

 

Vecka 8 

Borttagning av ortos. Instruktion om rörlighetsträning 

av dorsal- och plantarflexion, pro- och supination, se 

”hälseneprogram v.8”. Patienten ska fortsätta gå med 

kryckkäppar tills normalt gångmönster uppnåtts. 

 

Vecka 10 

Gångträning. Belastningsträning, t ex 

tyngdöverföringar. Balansträning, på ett ben. Dynamisk 

träning dorsal- och plantarflexorer med gummiband. 

Långsam tåhävning bilateralt. Se ”hälseneprogram 

v.10”. Patienten får cykla på motionscykel och simma. 

 

Vecka 12 

Träning av både djup och ytlig vadmuskulatur. Stegrad 

balansträning, t ex balansplatta och gummislang. 

Försiktig stretching av vadmuskulaturen, se 

”hälseneprogram v. 12”. Utvärdering enligt ATRS 

(Achilles tendon Total Rupture Score) 

 

Vecka 16 

Unilateral tåhävning, excentrisk vadmuskelträning. 

Jogga på tjockmatta, lätt jogging på plant underlag. 

Snabba, fjädrande tåhävningar. Fortsatt stretching, se 

”hälseneprogram v.16”. 

 

Vecka 20 

Jogging utomhus. Stegrad styrketräning, t ex 

tåhävningar med skivstång, tåhävningar i benpress. 

Hopp/spänstträning anpassas till patientens behov. 
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6 månader 

Utvärdering av funktion och vadmuskelstyrka (t ex 

solec balanstest, uthållighet unilateral tåhävning). Ny 

utvärdering med ATRS. 

Referens  

Katarina Nilsson-Helander, Roland Thomeé, Karina 

Grävare-Silbernagel, Pia Thomeé, Eva Faxén, Bengt I. 

Eriksson and Jon Karlsson. 

The Achilles tendon Total Rupture Score (ATRS): 

American Journal of Sports Medicine 2007;35;421-426  

 

 



 

BILAGA B 

Information kring deltagande i en studie om hälsenerupturer och resultat efter behandling. 

Härmed tillfrågas Ni om deltagande i en studie om hälsenerupturer och resultaten efter 

behandling av detta. 

I dagsläget finns det inte tillräckligt med forskning kring vilket som är det bästa alternativet 

gällande behandling av hälsenerupturer. Därför är det på initiativ av Ortopedkliniken Västerås 

som denna studie kommer att utföras. 

Deltagandet i studien innefattar ett testtillfälle som pågår i ca 30 minuter och består av: 

 Fylla i ett kort formulär. 

 Uppvärmning på cykel 10 minuter. 

 Mätning av rörlighet i fotleden. 

 Mätning av vadmuskeluthållighet genom tåhävningar 

 Skattning av smärtintensitet för hälsenan innan och efter mättillfället.  

Deltagandet är helt frivilligt och Ni kan när som helst välja att avbryta deltagandet i studien.  

Resultatet av testerna kommer att redovisas i en uppsats vid Mälardalens Högskola i 

samarbete med Ortopedkliniken, Västerås. Personuppgifter kommer att hanteras konfidentiellt 

och Ni är helt anonym i studien. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

Sjukgymnaststudent: 

Amanda Käkelä                                                       

Telefon: xxx xx xx xxx                                           

E-post: 

aka08002@student.mdh.s

e                          

Sjukgymnaststudent: 

Marika Lundin 

Telefon: xxx xx xx xxx 

E-post: 

lundain@hotmail.com 

Kristina Holmberg, leg. 

Sjukgymnast. 

Telefon: xxx- xx xx xx 

E-post: 

kristina.holmberg@ltv.se 

 

                                                                                                                                                                

Ansvarig handledare Mälardalens högskola: Johanna Fritz ______________________ 
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