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Abstrakt 

Bakgrund: Fysisk aktivitet ger många positiva effekter men det finns också nackdelar så som 

risken för skada. Skador är en orsak som påverkar utvecklingen av artros vilket är en 

degenerativ sjukdom som bryter ned ledbrosket. Orsaksmekanismerna till artros är 

exempelvis ålder, skador och övervikt. Syfte: Syftet med studien var att beskriva och kritiskt 

granska vad litteraturen säger om sambandet mellan elitidrott och artros i nedre extremitet, 

fem år eller senare efter avslutad karriär. Metod: Studien utformades som en kritisk 

litteraturgranskning och artikelsökningen gjordes i medicinska databaser. Resultat: I studien 

ingick 19 artiklar och där kunde man se motstridiga resultat gällande kopplingen mellan 

elitidrott och artros efter avslutad karriär. Endast för fotboll och kontaktidrott kunde ett starkt 

stöd ses för knäledsartros, i fotboll kunde man också se ett starkt stöd för höftledsartros. 

Konklusion: Studierna gav ett stöd för att artros och skador är relaterat till varandra och som 

påskyndar utvecklingen av artros. Det är fortfarande oklart om den belastning som en 

elitidrottare utsätter sig för i form av träning och tävling påverkar utvecklingen av artros. Ett 

något överraskande resultat var att forskning på kvinnor var nästan obefintlig. 

 

Nyckelord: Artros, elitidrott, fysisk aktivitet, nedre extremitet, orsaksmekanismer. 
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Vardagsmotion, träning och elitidrott, all motion ger positiva effekter så som minskat 

blodtryck, ett ökat välbefinnande på grund av frisättning av endorfiner, en ökad muskelstyrka 

och förbättrad funktion (Höök, 2001). Fysisk aktivitet ger många positiva effekter men det 

finns också risker och det är bland annat de skador man kan få. För det mesta överväger de 

positiva effekterna av fysisk aktivitet de negativa (Bahr & Mæhlum, 2004). 

 

Artros är en degenerativ ledsjukdom, som orsakar nedbrytning av ledbrosk (Lindskog, 1997 ). 

Detta betyder att leden tappar en del av sin stötdämpande förmåga och den skyddande 

funktion brosket vanligen har för benet. Detta leder vanligtvis till långvarig smärta i de 

drabbade leden/lederna (Helling, 2004). Incidensen för artros ökar med ålder och har en 

ärftlig komponent. En klassificering som delar upp artros i primär och sekundär har tidigare 

funnits men man går ifrån denna mer och mer då man inte anser den vara väsentlig 

(Klareskog, Saxne & Enman, 2005). Vid primär artros vet man inte vad bakgrunden är till 

uppkomsten medan sekundär artros kan uppstå efter en skada eller sjukdom (Carlsson, 1993; 

Saxon, Finch & Bass, 1999). Osteoartrit är en inflammation i benvävnaden (Lindskog, 1997) 

och detta begrepp används ibland istället för artros (NE, 2008). Osteoartrit är vanligt hos 

många äldre, nästan hälften av alla äldre över 65 år drabbas av detta (Bean, 2004). De kriterier 

man använder för att diagnostisera artros är kliniska symptom som morgonstelhet, 

rörelsesmärta, måttlig värk som ökar under dagen men minskar vid vila, palpationsömma 

ledytekanter, krepitationer och till slut kan man också få rörelseinskränkning (Altman, 1987; 

Carlsson, 1993; Klareskog, Saxne & Enman, 2005; Kroner & Thörner, 1988). I Sverige ska 

artrosen även vara röntgenverifierad med en reducerad ledspringa och strukturförändringar i 

subkondrala benet, inte endast osteofytförändringar (Carlsson, 1993; Klareskog, Saxne & 

Enman, 2005; Kroner & Thörner, 1988). Orsakerna till att brosket bryts ner i leden och 

utvecklas till artros är delvis okända. Man vet dock att felställningar, trauman, arv, ålder, 

övervikt och belastning kan vara en orsak till nedbrytningen (Klareskog et al., 2005). En teori 

är att idrott beroende på belastning och intensiteten kan orsaka artros (Lequesne, Dang & 

Lane, 1997). 

 

Svenska riksidrottsförbundet definierar elitidrott beroende på vilken idrott det gäller. 

Gemensamt verkar dock vara att idrottaren ska tävla på junior- eller seniornivå i Sveriges 

högsta serier eller för Sveriges landslag (RF, 2008).  
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Olika idrotter har olika skademönster och ger besvär av olika karaktär på olika ställen i 

kroppen. En hög belastning av lederna är en riskfaktor för utvecklandet av artros och vid 

elitidrott blir det en hög belastning på kroppen och lederna (Saxon, Finch & Bass, 1999). En 

studie gjord av Schmitt, Brocai och Lukoschek (2004) visar att spjutkastare och höjdhoppare 

på elitnivå löper en ökad risk för att drabbas av höftartros. Vingård, Alfredsson, Goldie och 

Hogstedt (1993) undersökte om personer som varit fysiska aktiva som unga löpte större risk 

att drabbas av artros i höftleden jämfört med de som inte varit det. Studien visade att detta 

beror på hur stor fysisk belastning de varit utsatta för och vilket yrke de haft. Kujala, Kaprio 

och Sarno (1994) såg att före detta utövare av uthållighetssporter insjuknade i artros vid en 

högre ålder än till exempel kontaktidrottsutövare. Motionsidrott utan tidigare skada är inte en 

riskfaktor för att utveckla artros (Roos, 1998). I en sammanställning av Conaghan (2002) sågs 

ett samband mellan elitidrottande och ökad risk att drabbas av skador som sedan kan 

utvecklas till artros. Detta bekräftas i en studie av Thelin, Holmberg och Thelin (2005) där de 

såg att tidigare skador, exempelvis idrottsskador, var en viktig faktor för utvecklandet av 

artros.  

 

Det finns sedan tidigare tre översikter som delvis behandlar idrott och artros. Två av artiklarna 

har ej fokus på elitidrott utan beskriver allmän fysisk aktivitet och artros (Saxon et al., 1999; 

Lievense et al., 2003). Den tredje artikeln liknar vår studie avseende inriktning men har 

metodologiska brister som avsaknad av metodavsnitt och artikeln är över tio år gammal 

(Lequesne et al., 1997). Vi valde att göra en litteraturöversikt då nyare information finns 

tillgänglig. 

 

Det vi vill titta på är hur elitidrott påverkar utvecklingen av artros. Det är viktigt för 

sjukgymnaster att ha detta i åtanke vid rehabiliteringsarbete och även i förebyggande arbete. 

Det kan också vara viktigt för idrottsutövarna att veta vilka problem som kan följa med sin 

idrott och då kanske det finns en större drivkraft att följa de råd om förebyggande och 

rehabiliterande träning som finns tillgänglig. Det kan bli lättare att motivera förändringar av 

regelverket för att minska risken för idrottsskador om det finns ett vetenskapligt underlag att 

luta sig mot.  
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1. Syfte 

Syftet med studien var att beskriva och kritiskt granska vad litteraturen säger om sambandet 

mellan elitidrott och artros i nedre extremitet. 

1.1 Frågeställningar 
Frågeställningarna som vi har arbetat efter var: 

• Löper man större risk att få artros i nedre extremitet om man tidigare varit 

elitidrottare? 

• Vilken led är vanligast att få problem med och finns någon skillnad mellan olika 

idrotter? 

• Är det någon skillnad mellan män och kvinnor? 

• Vad finns det för orsaksmekanismer till artros?  

2. Metod 

2.1 Inklusionskriterier 
För att artiklar skulle bli inkluderade i studien skulle de ha benämningen elitidrottare eller 

liknande term, som exempelvis professionell-, världsklass- eller toppnivå idrottare, med i 

titeln eller i abstraktet. Även någon benämning av artros skulle vara med i titel eller abstrakt. 

Artiklarna skulle behandla nedre extremitet för att bli inkluderade i studien. För att inkluderas 

skulle artiklarna vara skrivna på engelska, svenska, norska eller danska.  

2.2 Sökning 
Sökningar genomfördes i databaserna PubMed, Swemed, Cinahl, Amed och Academic 

Search. Där användes söktermerna och/eller MeSH-termerna ”Sports”, ”Athletic injuries”, 

”Aged”, ”Osteoarthritis”, ”Arthritis” och ”Former elite athletes”. Sökorden kombinerades 

också för att ge mer specifika sökresultat (Bilaga 1). “Osteoarthritis”, den engelska 

benämningen på osteoartrit, användes som ett sökord då detta ibland används istället för artros 

(NE, 2008). Sökningen gav 51 artiklar för ytterligare granskning. Endast artiklar skrivna på 

engelska och svenska hittades och inkluderades i studien. 

2.3 Granskning 
De 51 artiklarna granskades enskilt av båda författarna enligt en mall (Bilaga 2) som 

utformades från förlag till granskning i Friberg (2006). Det kvarstod efter denna granskning 

18 artiklar, som inkluderades i studien. Anledningen till att artiklarna uteslöts berodde på att 

vid närmare granskning uppnådde de inte våra inklusionskriterier. Referenslistorna för dessa 
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artiklar genomsöktes efter fler artiklar och då adderades ytterligare en, totalt inkluderades 19 

stycken. Det sista datumet för att inkludera nya artiklar var 2008-03-13.  

 

De inkluderade och granskade artiklarna fick ett graderat bevisvärde mellan 1-3. En trea 

innebar att studien hade mindre metodologiska brister så som att de redovisat resultaten i 

grupper och man inte kan utläsa enskilda resultat för respektive idrott.  Detta gav ett högt 

bevisvärde. En tvåa fick artikeln om den innehöll påtagliga brister i metod eller redovisning 

av resultat som till exempel utlämnande av en betydande undersökningsmetod. Detta 

motsvarade ett medelgott bevisvärde. För att få en etta skulle artikeln exempelvis inte ha 

genomfört en statistisk kontroll av resultatet, vilket motsvarar att ett lågt bevisvärde. 

Artiklarna som var svåra att sätta in på en klar bevisvärdesnivå, fick  ökat (*) eller minskat (~) 

värde beroende på om det fanns faktorer som ökade eller minskade artikelns bevisvärde, men 

inte var tillräckliga för att nå nästa bevisvärdesnivå. Exempelvis om en artikel kunde placeras 

under bevisvärdekategori två men hade få deltagare i studien fick den ett minus. Ett plus 

kunde en artikel få om de hade många deltagare. 

 

En sammanställning av resultatet från granskningen av artiklarna gjordes för att ge en bättre 

överblick av informationen (Bilaga 3). Denna sammanställning delades in i kategorierna 

fotboll, uthållighetsidrotter (ex långdistanslöpning), friidrott, kontaktidrotter (ex handboll, 

ishockey) och styrkesporter (ex tyngdlyftning). I vissa av studierna fanns det redan kategorier 

såsom kontaktidrott , uthållighetsidrott och styrkeidrott (Kettunen et al, 2001; Kujala et al., 

1994; Kujala et al., 1995) därav blev det dessa indelningar då vissa resultat inte kunde utläsas 

separat. Övriga artiklar sorterades in i dessa kategorier enligt typ av idrott. Fotboll finns med 

som en enskild kategori även under kontaktidrotter på grund av att enskilda resultat inte 

kunde utläsas för alla studier. Sedan gjordes ytterligare en indelning beroende på vilken eller 

vilka leder som undersöktes i studien. Artiklarna i sammanställningen (Bilaga 2) jämfördes 

sedan med artiklar inom samma kategori för att få svar på våra frågeställningar genom att titta 

på studiernas bevisvärde inom den enskilda gruppen. Antalet negativa och positiva samband 

som kunde ses bland artiklarna i de enskilda kategorierna lades samman. De samlade 

bevisvärden man kan få är XX, X, ¤, Z, eller O. Kontrollerar om kriterierna för XX uppfylls. 

Arbetar sig sedan nedåt för att komma till det rätta samlade bevisvärdet. Artiklar som inte 

visar på något samband tas också med i beräkningen.  

 

För att få det samlade bevisvärdet XX måste dessa krav uppfyllas:  
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Minst 3 artiklar av bevisvärde 2 eller en artikel av bevisvärde 3 och en artikel av bevisvärde 2. 

Endast artiklar som visar på ett samband mellan elitidrott och artros.  

 

För att få det samlade bevisvärdet X måste dessa krav uppfyllas: 

Minst 2 artiklar av bevisvärde 2 eller en artikel av bevisvärde 3.  

Om kriterierna för XX uppfylls men det finns också en artikel av bevisvärde 3 som inte visar 

något samband, en artikel av bevisvärde 2 som inte visar på ett samband eller två artiklar av 

bevisvärde 1 som inte visar på något samband, så blir det samlade bevisvärdet ett X.   

 

För att uppnå det samlade bevisvärdet ¤ skall dessa krav uppfyllas: 

Det finns endast en artikel inom kategorin och den visar på ett samband.  

 

För att få det samlade bevisvärdet Z måste dessa krav uppfyllas: 

De artiklar som visar på ett samband har uppnått det samlade bevisvärdet X men inom 

kategorin finns även något av följande:  

En artikel av bevisvärde 3 som inte visar på något samband, en artikel av bevisvärde 2 som 

inte visar på något samband eller två artiklar av bevisvärde 1 som inte visar på ett samband.  

 

För att få det samlade bevisvärdet O måste dessa krav uppfyllas: 

Om det endast finns en eller flera artiklar som inte visar på något samband. 

Om kraven för det samlade bevisvärdet Z har uppfyllts men även en artikel av minst 

bevisvärdet 1 som inte visar på något samband finns med i kategorin.  
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3. Resultat 
3.1 Fotboll 
Inom fotboll kan man se ett starkt positivt samband för att före detta elitidrottare löper ökad 

risk för att drabbas av artros både i höft (Klünder, Rud & Hansen, 1980; Lindberg, Roos & 

Gärdsell, 1993; Shepard, Banks & Ryan, 2003) och knä (Chantraine, 1985; Drawer & Fuller, 

2001; Klünder et al., 1980; Kujala et al., 1995; Roos, 1994). För höftleden visar alla artiklar 

av medelgod kvalitet (Klünder et al., 1980, Lindberg et al., 1993, Shepard et al., 2003) på ett 

samband och den enda artikeln av låg kvalitet (Drawer & Fuller, 2001) visar inte på någon 

koppling (Tabell 1). För knäleden visar två artiklar av låg kvalitet och tre artiklar av medelgod 

kvalitet på ett positivt samband, det finns dock en artikel av medelgod kvalitet som visar på 

motsatsen men den sammanvägda bilden visar ändå på ett starkt samband (Tabell 1). För 

fotleden fanns ingen artikel som redovisade enbart kopplingen mellan fotledsartros och 

fotboll, dock fanns det en artikel (Kujala et al., 1994) där detta redovisas men resultatet är då 

blandat med övriga kontaktidrotter (Tabell 1).  

3.2 Uthållighetsidrott 
När det gäller uthållighetsidrotter finns det motstridiga resultat gällande insjuknandet i artros. 

För höften kan inget samband ses i fyra artiklar (Kettunen, Kujala, Kaprio, Koskenvou & 

Sarna, 2001; Konradsen, Berg Hansen & Søndergaard, 1990; Kujala et al., 1994; Kujala, 

Sarna, Kaprio, Koskenvou & Karjalainen, 1999) medan ett positivt samband kunde ses i två 

artiklar (Marti, Knobloch, Yschopp, Jucker & Howald, 1989; Spector et al. 1996). För 

tillfället finns alltså ingen koppling mellan uthållighetsidrott och höftledsartros. Detta styrks 

av att artikeln med högst kvalitet (Kujala, 1999) inte fann något samband (Tabell 1). För knä 

är resultaten motstridiga men artikeln av bäst kvalitet visar på ett samband mellan elitidrott 

och artros (Kujala et al., 1999) (Tabell 1). I fotleden finns det ett litet underlag men artiklarna, 

en av medelgod och en av låg kvalitet, visar inte på något samband mellan uthållighetsidrott 

och fotledsartros (Konradsen et al., 1990; Kujala et al., 1994) (Tabell 1).  

3.3 Styrkesport 
För styrkesporter är resultaten också motstridiga och för samtliga leder finns ett litet underlag 

där kvaliteten på artiklarna för styrkesport är medelgod. För höftledsartros är materialet 

motsägande (Kettunen et al., 2001; Kujala et al., 1994) (Tabell 1). För knäledsartros visar två 

artiklar på att utveckling av artros påverkas av styrkesport på elitnivå men resultaten är dock 
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motstridiga (Kujala et al., 1994; Kujala et al., 1995) (Tabell 1). Den enda artikeln om 

fotledsartros hos styrkesportare visar inte på något samband (Kujala et al., 1994) (Tabell 1). 

3.4 Kontaktidrott 
För kontaktidrotter är underlaget för höften blandat och ger ett motstridigt resultat (Kettunen 

et al., 2001; L'Hermette, Polle, Tourny-Chollet & Dujardin, 2006; Kujala et al., 1994) (Tabell 

1). Kontaktidrotter som fotboll, ishockey och handboll på elitnivå ger en ökad risk för 

knäledsartros (Kettunen et al., 2001; Deacon, Bennell, Kiss, Crossley & Brukner, 1997; 

Kujala et al., 1994) (Tabell 1). För fotledsartros finns endast en artikel och den visar inte på 

något samband (Kujala et al., 1994) (Tabell 1). Kvaliteten på samtliga artiklar i 

kontaktidrottsgruppen är medelgod. 

3.5 Friidrott 
För höftleden finns ett svagt stöd för att friidrott på elitnivå skulle kunna påverka 

utvecklingen av artros (Kujala et al., 1994; Schmitt et al., 2004; Vingård et al., 1995) (Tabell 

1). För knäleden kan man endast se en trend som visar att friidrottande kan påverka 

utvecklingen av artros, materialet ger alltså inget säkert samband (Kettunen et al., 2001; 

Kujala et al., 1994; Vingård, Sandmark & Alfredsson, 1995) (Tabell 1). Det finns inget stöd 

för att friidrott på elitnivå ger fotledsartros (Kujala et al., 1994; Schmitt, Lemke, Brocai & 

Parsch, 2003) (Tabell 1). Samtliga artiklar angående friidrott var av medelgod kvalitet, utom 

Schmitt et al. (2003) vilken var av hög kvalitet. 

3.6 Övriga idrotter 
För tennis inkluderades bara en artikel, som var av medelgod kvalitet, den visar på en trend 

för ett samband mellan kvinnors tennisspelande på elitnivå och höft- och knäledsartros 

(Spector et al., 1996) (Tabell 1). För volleyboll har endast en artikel, som var av medelgod 

kvalitet, inkluderats i vår studie och den visar på en trend för ett samband mellan volleyboll 

och fotledsartros (Gross & Marti, 1999) (Tabell 1). 

3.7 Kvinnor 
Det finns väldigt få studier på kvinnor och kopplingen mellan elitidrott och artros. Spector et 

al. (1996) är den enda artikeln som stämde överens med våra inklusionskriterier och 

undersökte kvinnor. De kom fram till att tennisspelande och medeldistanslöpande kvinnor har 

en ökad risk för att drabbas av artros i höft- och knäleden (Tabell 1). Vingård, Sandmark och 

Alfredsson (1995) har också inkluderat kvinnor men de redovisade inte kvinnorna i resultatet 

då de ansåg att den gruppen var för liten.  
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3.8 Sammanfattande resultat 
Det finns motstridiga resultat gällande om idrott på elitnivå orsakar artros i nedre extremitet, 

beroende på vilken idrott och led man undersöker.  I nedre extremitet är det främst knä som är 

drabbat av artros bland elitidrottare (Tabell 1). Endast en artikel som undersökte kvinnor 

redovisade något resultat (Spector et al., 1996) . Av de studier som inkluderats är de flesta av 

medelgott bevisvärde och endast två artiklar är av högt bevisvärde.  
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Tabell 1. Översikt för kopplingen mellan idrott och artros. 

Idrott Höftledsartros Bevisvärde 
Samlat 

bevisvärde Knäledsartros Bevisvärde
Samlat 

bevisvärde Fotledsartros Bevisvärde Samlat bevisvärde 
Fotboll Drawer, 2001    

Klünder, 1980  
Lindberg, 1993  
Shepard, 2003   

1 – 
2 + 
2 + 
2 + 

XX 

Chantraine, 1985  
Drawer, 2001         
Kujala, 1995      
Klünder, 1980   
Roos, 1994 

1 + 
1 + 
2 + 
2 + 

2(*)+ 

XX 

  

─ 

Uthållighetsidrott 
(Löpning, 
orientering, 
längdskidåkning) 

Kettunen, 2001 
Konradsen, 1990 
Kujala, 1994 
Kujala, 1999   
Marti, 1989 
Spector, 1996 

2 – 
1 – 
2 – 
3 – 

2(~)+  
2(*)+ 

O 

Kettunen, 2001 
Konradsen, 1990 
Kujala, 1994      
Kujala, 1995     
Kujala, 1999 
Spector, 1996 

2 – 
1 – 
2 + 
2 – 
3 + 

2(*)+ 

Z 

Konradsen, 1990  
Kujala, 1994 

1 – 
2 – 

O 

Styrkesporter Kettunen, 2001  
Kujala, 1994  

2 – 
2 + Z 

Kettunen, 2001 
Kujala, 1994      
Kujala, 1995      

2 – 
2 + 
2 + Z 

Kujala, 1994 2 – 

O 

Kontaktidrott 
(fotboll, ishockey, 
handboll, 
Australiensisk 
fotboll, basket) 

Kettunen, 2001 
L'Hermette, 2006 
Kujala, 1994 

2 – 
2 + 
2 + Z 

Kettunen, 2001 
Deacon, 1997 
Kujala, 1994    

2 + 
2 + 
2 + 

   
XX 

Kujala, 1994 2 – 

O 

Friidrott Kettunen, 2001 
Kujala, 1994 
Schmitt, 2004 
Vingård, 1995 

2 – 
2 + 
2 + 

2(*)+ 
X 

Kettunen, 2001 
Kujala, 1994 
Vingård, 1995      

2 – 
2 + 

2(*)– Z 

Kujala, 1994 
Schmitt, 2003 

2 – 
3 – 

O 

Tennis Spector, 1996 2(*)+ ¤ Spector, 1996 2(*)+ ¤   ─ 
Volleyboll     ─     ─ Gross, 1999 2 + ¤ 
3, 2 och 1 (* eller ~) Inom parantes anges om studien har ett ökat (*) eller minskat (~) bevisvärde. För mer information se metod. 
- Betyder att det inte kan påvisas något samband med artros 
+ Betyder att det finns ett samband till utvecklingen av artros 
XX: Starkt positivt samband 
X: Positivt samband 
¤: Endast en trend för ett samband 
O: Inget påvisat samband 
Z: Motstridiga resultat  
─ : Inget material 



3.9 Orsaksmekanismer 
Av orsaksmekanismerna som framkommit i våra artiklar förekommer skada mest frekvent 

(Deacon et al., 1997; Drawer & Fuller, 2001; Klünder et al., 1980; Kujala et al., 1995; 

L'Hermette et al., 2006; Marti et al., 1989; Schmitt et al., 2004; Schmitt et al., 2003) men även 

faktorer som högt BMI, ålder och yrke är starkt förknippade med utvecklingen av artros 

(Deacon et al., 1997; Kettunen et al., 2001; Klünder et al., 1980; Kujala et al., 1994; Kujala et 

al., 1995; L'Hermette et al., 2006; Lindberg et al., 1993; Marti et al., 1989). Lindrigare skador 

har också visats kunna leda till artros (Kettunen et al., 2001; Kujala et al., 1995). Ett högt 

BMI är generellt en riskfaktor för att drabbas av artros (Deacon, 1997; Kujala, 1994; Kujala, 

1995). I en studie av Kujala et al. (1994) fann man att personer med ett BMI över 30 hade en 

ökad risk (P=0,0043) för att drabbas av artros. Kettunen et al. (2001) skriver i sin studie att 

tyngdlyftare löper större risk för att drabbas av artros på grund av att de generellt har ett högre 

BMI. Endast L’Hermette et al. (2006) tar upp arv som en fastställd orsaksmekanism även om 

fler diskuterar detta. Träningsintensitet som riskfaktor tas upp i endast en artikel (Schmitt et 

al., 2003). En teori som finns är att en skada påskyndar nedbrytningsprocessen och 

belastningsmönstret kan förändras efter en skada, vilket då kan leda till artros i framtiden (von 

Porat, 2005b; Roos, 1994). 

 

Tabell 2. Litteraturstöd för orsaksmekanismer 
Orsaksmekanismer Artikel 
Skada Deacon, 1997; Drawer, 2001; Klünder, 1980; Kujala, 

1995; L'Hermette, 2006; Marti, 1989; Schmitt, 2003; 
Schmitt, 2004.  

BMI Deacon, 1997; Kettunen, 2001; Kujala, 1995; Kujala, 
1994.  

Ålder Kettunen, 2001; Klünder, 1980; L'Hermette, 2006; 
Marti, 1989.  

Yrke Kettunen, 2001; Klünder, 1980; Lindberg, 1993. 

Arv L'Hermette, 2006 

Träningsintensitet Schmitt, 2003 
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4. Diskussion 
4.1 Metoddiskussion 
För att få ett relevant material att jobba med satte vi upp inklusionskriterier. De innefattade att 

titel eller abstrakt i artiklarna skulle innehålla elitidrott och artros. Då definitionen på vad som 

är elitidrott är oklar kan vi ha missat artiklar som använt en annan term. Vi har försökt lösa 

detta genom att inkludera benämningar som liknar elitidrott. Det finns alltså en risk att vi 

missat relevanta artiklar inom ämnet om de inte har haft dessa benämningar i titel eller 

abstrakt. Vi tror dock att denna risk är liten, då vi granskat artiklarnas referenslistor och bara 

hittat ytterligare en relevant artikel, som inte framkommit i vår sökning. Vi valde att söka 

artiklar på de språk som vi författare behärskar, det finns en risk att vi missat artiklar som 

publicerats på något annat språk. För att få en god förståelse och en bra sammanställning av 

artiklarna så läste författarna dem var för sig, för att sedan jämföra och sammanfatta våra 

iakttagelser. Detta skedde kontinuerligt under granskningsprocessen. Granskningen 

genomfördes enligt en mall (Bilaga 2), som vi sammanställt, för att få svar på våra 

frågeställningar. Mallen var ett stöd för att vi skulle granska de olika artiklarna på samma sätt. 

Vi kunde möjligen ha använt en befintlig mall men när vi skapade en egen mall kunde vi vara 

mer precisa i vad vi granskade. Anledningen till att vi gjorde en egen mall var att vi inte 

skulle sammanställa ett signifikant bevisvärde utan beskriva vad litteraturen säger om ämnet. 

För att få en indikation på resultatens tillförlitlighet valde vi att granska och värdera de 

enskilda studiernas kvalitet och bevisvärde. För att kunna dra några slutsatser av studierna och 

deras resultat så behövde vi sammanställa grupper med idrotter som har ett liknande 

belastningsmönster. Ytterligare en anledning till detta var att i vissa av studierna var 

idrotterna redan grupperade och det var därför svårt att utläsa vilka resultat som 

representerade de enskilda idrotterna. 

 

De studier som är inkluderade i vår litteraturöversikt är studier som är gjorda på elitidrottare 

som hade sin karriär från mitten av 1900-talet och framåt. Detta kan vara bra att ha i åtanke då 

träning och dagens idrott har utvecklats och antagligen är belastningen större, vilket kanske 

innebär en ökad risk för artros. Resultaten från litteraturöversikten stämmer kanske därför inte 

överens med hur risken för artros ser ut idag. Vi har dock inkluderat nyare artiklar och fått en 

del nya resultat jämfört med tidigare sammanställda översiktsartiklar. Lequesne et al. (1997) 

säger att elitlöpare har en ökad risk för artros men de får inte fram något signifikant resultat. I 

vårat resultat ser vi ett positivt samband för endast knäledsartros, för höftled- och fotledsartros 

kan vi inte hitta något samband. Vi får emellertid samma resultat som Lequesne et al. (1997) 
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gällande elitfotboll. Vi kan inte se någon skillnad mellan de nyare och äldre artiklarna, varken 

gällande kopplingen mellan artros och idrottsutövande eller kvaliteten på studien. Vi kan inte 

se någon skillnad i resultat om studierna har en låg eller hög kvalitet, resultaten är blandade i 

de olika kategorierna oberoende av studiernas bevisvärde. Generellt är studiekvaliteten låg 

som till exempel i en studie av Drawer och Fuller (2001) då svarsprocenten endast var 37 %. 

Nästan alla studier var retrospektiva och i de flesta studier fick deltagarna svara på en enkät 

om tidigare idrottsutövande och eventuella skador. Att minnas hur ens träning och 

skadesituation såg ut flera år tillbaka kan vara svårt och detta kan påverka resultatet av 

studierna som inkluderats i vår studie. Det kan också vara så att de som drabbats av artros är 

mer benägna att svara på en sådan enkät och resultaten kan därför vara missvisande. Vi 

hittade endast en prospektiv studie (Kujala et al., 1999). I prospektiva studier kan man 

kontrollera skador och träningsmängden under studiens gång, vilket gör att resultaten blir mer 

tillförlitliga. Vi hittade endast en artikel (Spector et al., 1996), där kvinnor ingick i studiens 

resultat, som stämde överens med våra inklusionskriterier. Det är märkligt att det finns så få 

studier då en del artiklar har tagit upp kön som en riskfaktor (Klünder et al, 1980; Kujala et 

al., 1995). Dock är en del av studiernas population tagen från en tid då det inte var lika vanligt 

med kvinnlig elitidrott och det fanns kanske inte därför underlag att göra studier på kvinnor.  

4.2 Resultatdiskussion 
Generellt kan man se en heterogen bild gällande kopplingen mellan artros och elitidrott. Inom 

elitfotbollen finns det flest studier gjorda och där kunde ett starkt positivt samband ses 

gällande höft- och knäledsartros. Inom kontaktidrotten kan man också se en koppling men då 

främst för knäledsartros. För övriga idrotter ses generellt en blandad bild. De få studier som 

genomförts på fotled visar inte på något samband mellan elitidrott och fotledsartros. 

Problemet är att kvaliteten på studierna är generellt låg, detta är en brist vilket kan ge en 

sämre kvalitet på vår studie. Det fanns endast en artikel som inkluderade kvinnor och deras 

elitidrottsutövande.   

 

Under studiens gång fann vi att skador är en stor riskfaktor för utvecklingen av artros. Nästan 

alla studier tar upp detta men endast nio fastställer det (Deacon, 1997; L'Hermette, 2006; 

Marti, 1989; Schmitt, 2004; Roos, 1994; Klünder, 1980; Kujala, 1995; Drawer, 2001; 

Schmitt, 2003). En hög belastning på leden, som elitidrottande ger, kan ge en försämrad 

hållfasthet av benet (von Porat, 2005b). En teori är att en skada påskyndar 

nedbrytningsprocessen eller förändrar belastningsmönstret på grund av styrkenedsättning eller 
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bortfall av proprioceptionen efter skada (von Porat, 2005b; Roos, 1994). Kanske är det dessa 

orsaker som gör att skador är en så stor orsaksmekanism. BMI har också bevisats vara en 

orsak till artros. I studierna har det visat sig att styrkesportare har ett högre BMI och löper en 

större risk att drabbas av artros, främst i knäleden. Är det idrotterna i sig eller ett högre BMI 

som är orsaken till den ökade risken att utveckla artros? I de undersökningar som genomförts 

finns det resultat som pekar på båda alternativen (Kettunen et al. 2001; Kujala et al. 1994; 

Kujala et al. 1995).  

 

Fotboll är den idrott som skilde sig från de övriga kategorierna då det var många studier 

gjorda specifikt för fotboll och de visade också på ett starkt samband för utveckling av 

höftleds- och knäledsartros. Fotboll är en av världens största sporter och mycket populär, 

detta kan vara en orsak till att så många studier är gjorda på fotboll. Det är också en 

skadedrabbad sport och skador har bevisats påverka utvecklingen av artros. Inom fotbollen 

förekommer skador med en frekvens på 14 – 30 skador per 1000 matchtimmar och det är 

främst knä som drabbas (von Porat, 2005a). En bidragande faktor kan kanske också vara att 

många utövare av fotboll drömmer om att bli fotbollsspelare på elitnivå trots att de inte har de 

kroppsliga förutsättningarna för det. Den fysiska belastningen som blir på den kroppen är då 

inte gynnsam och kan kanske orsaka någon typ av skada som sedan kan utvecklas till artros. 

Vid skada, anser författarna, att rehabilitering är viktigt och på grund av dagens hårda krav 

kan det vara svårt att vara borta från sin idrott en längre tid för att kunna rehabilitera sig 

ordentligt.   

 

Uthållighetsidrotten visade endast på ett positivt samband mellan elitidrott och artros för 

knäleden, i övriga leder kunde inget samband påvisas. Detta resultat var något överraskande 

då Lequesne et al. (1997) i sin sammanställande studie drar slutsatsen att elitlöpare har en 

ökad risk att drabbas av artros i nedre extremitet.  

 

Den eventuellt ökade belastningen på dagens elitidrottare behöver dock inte innebära en ökad 

risk för artros. I takt med att kraven antagligen har ökat på elitidrottarna vill författarna gärna 

tro att även kunskapen om träning, skador och rehabilitering utvecklats. Om denna kunskap 

används skulle elitidrottare träna mer optimalt idag och rehabiliteringen borde vara mer 

utvecklad och därmed bättre kunna minska risken för artros. 
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Vissa typer av elitidrottare löper större risk att drabbas av artros i nedre extremitet. Vi antar 

att detta inte är allmänt känt för elitidrottaren själv eller organisationen runtomkring dem, 

detta för att resultaten som kommit fram i de olika studierna är blandade. Vi anser att det 

skulle behöva föras ut information om problemet till de berörda. Vi tror att det finns kunskap 

om att skador kan leda till artros men detta gäller framförallt allvarligare skador. Det finns 

även en risk att lindrigare skador kan leda till artros (Kettunen et al., 2001; Kujala et al., 

1995). Detta skulle kunna innebära att man bör vara mer noggrann med rehabilitering av 

mindre skador och att man bör jobba med förebyggande övningar. I arbetet med 

rehabilitering, förebyggande verksamhet och utbildning skulle sjukgymnasten kunna ha en 

viktig roll. Man skulle kanske inom vissa idrotter, framförallt kontaktidrotter, titta på regel- 

och/eller materialförändringar som till exempel hårdare regler gällande tacklingar eller 

liknande.   

 

För att få bekräftelse av de resultat som idag finns tillgängliga behövs det fler studier men 

dessa måste vara av god kvalitet, då studier av lägre kvalitet knappast skulle tillföra värdefulla 

resultat. För att kunna uppnå säkra resultat skulle det behöva vara stora studier som gärna får 

vara prospektiva, även om detta rent praktiskt kan bli svårt att genomföra. Vi anser också att 

från och med nu bör elitidrottande kvinnor inkluderas i studierna, då den kunskap vi har idag, 

är så gott som uteslutande baserad på män och deras elitidrott. Skadefrekvensen för män och 

kvinnor ser olika ut och den är högre för kvinnor för till exempel korsbandsskador (von Porat, 

2005a). Ytterligare en sak som bör beaktas är att om olika idrotter undersökts i samma studie 

bör resultaten för de enskilda idrotterna kunna utläsas. Som vi tidigare nämnt är vissa av 

artiklarna som inkluderades i denna studie inte utformade på detta sätt, vilket försvårar en 

sammanställning av resultat för de enskilda idrotterna.  

4.3 Konklusion 

Vår sammanställning visar att elitfotboll ger en ökad risk för artros i höft- och knäleden. När 

det gäller de övriga idrotterna kan vi endast se ett starkt samband mellan kontaktidrott och 

knäledsartros. I övrigt kan inget starkt samband ses för kopplingen mellan idrott och led. 

Studierna ger ett stöd för att artros och skador är relaterat till varandra och skador är en vanlig 

mekanism för utvecklandet av artros. Ett något överraskande resultat var att forskning på 

kvinnor var nästan obefintlig. Inom detta område finns det en del vidare forskning man kan 

göra, kvinnor borde inkluderas i studierna och kvaliteten på studierna förbättras. 
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6. Apendix 
 
 
Bilaga 1. Sökresultat 
Databas Sökord Träffar 

Sports; Arthritis (MESH-termer) 597 
Sports; Athletic injuries; Osteoarthritis; Aged 35 
Osteoarthritis; Sports; Athletic injuries 131 
Osteoarthritis; Athletic injuries 222 
Former elite athletes 

Pubmed 

Osteoarthritis; Athletic injuries; Aged 
58 
78 

Sports; Athletic injuries; Osteoarthritis; Aged 3 
Osteoarthritis; Sports; Athletic injuries 39 
Osteoarthritis; Athletic injuries 93 
Former elite athletes 6 
Osteoarthritis; Athletic injuries; Aged 

Cinahl 

Sports; Osteoarthritis 
12 

106 
Osteoarthritis; Sports Academic Search 

Former elite athletes 
190 

3 
Osteoarthritis; Sports; Athletic injuries 4 
Former elite athletes 

Amed 

Osteoarthritis; Sports 
3 

45 
Osteoarthritis; Athletic injuries; Aged 1 
Osteoarthritis; Athletic injuries 14 

Swemed 

Sports; Arthritis (MESH-termer) 11 
Träffarna i de olika databaserna kan hänvisa till samma artikel. 
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Bilaga 2 
Granskningsmall 
 
Är studien retrospektiv eller prospektiv, case control, cohort? 
 
 
Vilken typ av studie är det (t.ex. sammanställning/undersökning)? 
 
 
Har studien kontrollgrupp eller annan form av jämförelseunderlag? Hur har urvalet gått till? 
Randomiserad? 
 
 
Vilken/vilka leder undersöker studien? 
 
 
Vilken/vilka idrotter undersöker studien? 
 
 
Hur diagnostiseras artrosen? 
 
 
Vilka fastställda orsaksmekanismer till artros tas upp? 
 
 
Är det någon skillnad mellan män och kvinnor? 
 
 
Finns det något mönster emellan speciella idrotter och leder? 
 
 
Vilken statistik används (procent, Chi2 test, odds ratio)? 
 
 
Vad är statistiskt signifikant i studien? 
 
 
Vad behövs det mer kunskap kring? 
 
 
Förslag på prevention och rehabilitering?



Bilaga 3 
  
Författare Urval/Metod Led Sport Orsaksmekanismer Konklusion/Resultat 
Chantraine, 
1985 

Studiegruppen var 81 fd elitfotbollsspelare, 162 knän. 
Kontrollgruppen från en randomiserad studie med en 
jämförbar population. Resultatet redovisades med procent. 
Artrosen verifierades med röntegn och undersökning av 
studiegruppen.  

Knä Fotboll Skada, operation. (Ej 
refererat eller utvärderat i 
studien) 

Elitfotbollsspelare får artros tidigare än 
kontrollpopulationen, oavsett tidigare skada eller 
operation. Kliniska symptom var dock små. Styrker dock 
ej resultatet statistiskt utan hänvisar till en 
procentjämförelse med populationsstudien. 

Deacon, 1997 50 manliga fd elitspelare i australiensisk fotboll valdes från 
listor tillhandahållna av AFL. Kontrollgruppen bestod av 50 
manliga kontroller som matchades för ålder. Studie- och 
kontrollgruppen röntgades och svarade på ett frågeformulär. 
Resultaten kontrollerades och redovisades, relevanta 
statistiska test genomfördes.  

Knä Australiensisk 
fotboll (AF) 

Skada, BMI och spel på 
elitnivå inom AF.  

Ökad prevalens för knäartros, både funktionell (10,1 ggr 
högre p<0,0001) och röntgenverifierad (4,0 ggr högre 
p<0,0001). Ökad risk för funktionell artros för de med 
tidigare skada, framförallt de med skada i leden jämfört 
med de utanför leden eller ingen skada (p=0,002). 
Författarna till dnena studie önskar bättre rehab och bättre 
kunskaper kring diagnostik av skador och behandlingar.  

Drawer, 2001 185 fd professionella fotbollsspelare svarade på ett 
frågeformulär. Svarsprocenten var endast 37 %. Studien hade 
ingen kontrollgrupp. Svarade på frågeformulär där de fick 
fylla i om de var diagnostiserade av en specialist, detta var ett 
inklusionskriterium. Använde sig av chi2 test och resultaten 
redovisades i procent och medelvärde.  

Nedre 
extremitet 

Fotbollsspelare Tidigare skada är definerat 
och fastställs som en orsak 
till artros.  

32 % hade blivit diagnostiserade med artros i någon del av 
nedre extremitet, där knä var mer vanligt. 
Preventionsåtgärder behövs för att förhindra detta. Det är 
signifikant att de med artros rapporterar mer smärta i en 
led i nedre extremitet vid ADL än de utan artros. 
Signifikant fler att fått en skada mot fotled eller knä än 
mot höft. Skador mot fotleden var signifikant mer än mot 
knä eller höft. Signifikant fler diagnostiserade med 
knäartros än höft- och fotledsartros.  

Gross, 1999 22 manliga fd elitvolleybollspelare rekryterades från 
topligorna i Schweiz för att vara med som studiegrupp. 
Kontrollgruppen togs från en tidigare randomiserad studie 
där 19 manliga kontroller ingick. Deltagarna i studien fick 
svara på ett frågeformulär, genomgå en undersökning och en 
blindad röntgen.  

Fot Volleyboll Ledinstabilitet. Fastställt i 
dennna studie.  

Vanligare med  röntgenverifierad OA (index av 
subkondoral scleros, ostefyter, ledspringa) hos 
volleybollspelare än hos kontroller ( p<0,001), troligtvis 
pga instabila fotleder. Liten studie trotts detta finns 
signifikans. Mer forskning behövs för dagens spelare 
tränar mycket mer.  

Kettunen, 
2001 

Studiegruppen bestod av 991 före detta elitidrottare, tagna 
från register, som svarade på en enkät angående 
diagnostiserad höft- och/eller knäartros. Kontrollgruppen var 
577 stycken som var matchade för ålder, BMI och yrke. De 
togs från finska militärregister och ansågs vara friska vid 20 
års ålder.  

Nedre 
extremitet 

Långdistanslöpning, 
Tyngdlyftning, 
Skytte, Friidrott och 
Fotboll 

Skada, Ålder och BMI. Tas 
upp i bakgrunden och yrke är 
signifikant för att drabbas av 
artros, även en hög ålder. 

Lagidrottare löpte högre risk att drabbas av knäbesvär 
jämfört med kontroller. Dock verkar det vara färre med 
höftproblematik bland idrottarna än kontrollerna. 
Signifikant ökad risk för artros var det för de som var 
äldre än 70 år, de som hade ett BMI högre än 25 och för 
hantverkare (skilled workers).  

Klünder, 1980 Studiegruppen var 57 manliga fd elitfotbollsspelare som 
randomiserades från klubblistor, de röntgades och 
undersöktes. Kontrollerna var också 57 stycken som var 
matchade för kön, ålder och vikt. De rekryterades från 
sjukhus om de sökt för andra åkommor än neurogena eller 
besvär från nedre extremitet.  

Höft och 
knä 

Fotboll Skada, ålder, kön, 
endokrinbalansen och 
arbetsbelastning. 

Artros är vanligare i höft (p<0,05) och knä (p<0,05) hos 
fotbollsspelare än i kontrollgruppen. 
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Konradsen, 
1990 

Det var 27 manliga fd elitorienterare i studiegruppen. De 
rekryterades från kvalificeringslistor för det Danska 
landslaget. Det var 27 stycken manliga kontroller med i 
studien som var matchade för ålder, längd, vikt och yrke. De 
rekryterades från bukröntgen.  

Nedre 
extremitet 

Orientering / 
löpning.  

Skada, BMI, Jobbelastning, 
Ledställning (ej hänvisat 
eller undersökt). 

Man kunde ej se någon statistiskt signifikant skillnad 
mellan studie- och kontrollgrupp gällande artros, 
Osteofyter, ROM, Ledställning. 

Kujala, 1994 Studiegruppen bestod av 2049 fd elitidrottare inom 
uthållighet-, styrke- och kontaktidrotter. Från nationella listor 
för idrottare och det var 84 % som svarade. 1403 stycken 
kontroller ingick och svarsprocenten var 77 %. 

Nedre 
extremitet 

Uthållighetsidrotter 
(långdistans, 
längdskidåkning),  
styrkeidrotter 
(boxning, brottning, 
tyngdlyftning och 
kast), 
kontaktidrotter 
(fotboll, hockey, 
basket, 
medeldistans, häck, 
sprint och hopp) 

BMI är fastställt som en 
orsaksmekanism i resultatet.  

Högre incidens att bli inlagd på sjukhus för elit pga artros. 
Dock verkar det som att löpare blir drabbade av artros 
senare i livet. Signifikans för att bli inlagd på sjukhus för 
styrkeidrott (p=0,0003) och för kontaktidrott (p=0,0030) 
men ej för uthållighetsidrotter. BMI över 26 ökar risken 
för artros var signifikant (p=0,0043).  

Kujala, 1995 117 fd elitidrottare var med som studiegruppen där 28 var 
långdistanslöpare, 31 fotbollspelare, 29 tyngdlyftare och 29 
skyttar. Studien har ingen kontrollgrupp utan jämför mellan 
idrotterna. Diagnostiserade artros med röntgen, undersökning 
och intervju.  

Knä Långdistanslöpare, 
fotbollsspelare, 
tyngdlyftare och 
skyttar.  

BMI och tidigare skada 
fastställs som 
orsaksmekanismer i 
resultatet. 

Fotboll och tyngdlyftare har högre prevalens för knäartros 
än långdistanslöpare och skyttar. Långsdistanslöpning och 
artros har inget signifikant samband. En tidigare skada var 
en stor riskfaktor för artros hos fotbollsspelare och för 
tyngdlyftare var det BMI. Prevention kan vara att träna 
upp ledstabiliteten och välja rätt sport och yrke för ens 
egna förutsättningar även förhindra skador.  

Kujala, 1999 Studiegruppen var 269 manliga fd elitorienterare tagna från 
tävlingslistor. Kontrollerna var 188 manliga, icke rökare eller 
hjärt/kärlsjukdomar. De rekryterades från en tidigare studie.  

Nedre 
extremitet 

Orientering / 
löpning.  

 Det var vanligare med knäledsartros hos löparna än hos 
kontrollgruppen (p=0,025). Ingen skillnad i höftledsartros. 

L'Hermette, 
2006 

Studiegruppen var 20 manliga fd elithandbollsspelare och 
kontollerna var 39 män som var matchade för ålder och vikt. 
Idrottsmännen togs ut från 2 klubbar och de skulle ha spelat i 
minst 15 år. Kontrollerna togs från en ortopedisk avdelning 
där de testades för polytraumatism. Artros diagnostiserades 
med intervju, röntgen, undersökning och en funktionell 
mätning.  

Höft Handboll Skada, Ålder, Arv.  Ökad risk för OA hos handbollsspelarna jämfört med 
kontroller. Dock mindre smärta hos spelarna. Minskad 
ROM i inåtrotation och flektion hos handbollsspelarna. 
Signifikant mer höftartros i fd elitidrottare och minskad 
höftrotation och flexion. Dock smärta mer signifikant hos 
kontroller med artros.  

Lindberg, 
1993 

Studiegruppen var 71 manliga fd elit fotbollsspelare 
rekryterades från klubblistor. Man undersökte om dessa hade 
röntgenplåtar som verifierade artros i höften. Kontroller var 
215 fotbollsspelare rekryterade från klubblistor och 572 
kontroller som rekryterades från folkbokföringen, dessa 
randomiserades och åldersmatchades.  

Höft Fotboll Yrke  Elitfotbollspelarna har en ökad prevalens för artros, 3 ggr 
större risk än kontroller och den övriga gruppen 
fotbollsspelare. OR 3,7. 
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Marti, 1989 Studiegruppen bestod av 27 långdistanslöpare och 9 
bobåkare. Kontrollerna var 23 stycken som kom från en 
tidgare studie. Man genomförde tester, svarade på ett 
frågeformulär och undersöktes i den studien, vilket även 
gjorde i denna studie men nu röntgades också deltagarna.  

Höft Långdistanslöpare, 
Bobåkare. 

Skada, Ålder. Signifikant ökad risk för artros vid långvarigt utförande 
med hög intensitet. Det verkar vara tempo och ej sträcka 
som har betydelse vid utveckling av artros. Subkondral 
sceleros, minskad ledspringa och osteofyter var 
signifikant mer hos fd elitlöpare än kontroller och 
bobåkare. Utåtrotationen var signifikant reducerad hos 
elitidrottarna jämfört med kontroller.  

Roos, 1994 Studiegruppen var 71 manliga fd elit fotbollsspelare och 215 
ej elit men fd fotbollsspelare. De röntgades och fick 
diagnosen artros om de hade en minskad ledspringa. 
Rekryterades från spelarlistor från elitlag. 572 kontroller, 
som var matchade för ålder, rekryterades från 
folkbokföringen. 

Knä Fotboll  Artros är vanligare hos elitfotbollsspelare än både kontroll 
och ej elit fotbollsspelare (OR=3,7). Prevalensen för elit 
var 15,5%, 4,2 % för ej elit och 1,6 % för kontrollgruppen. 
Den ökade prevalensen för elitfotbollspelare beror ej 
enbart på tidigare skada.  

Schmitt, 2003 40 manliga fd elit höjdhoppare ingick i studiegruppen, vilka 
hämtades från register och hade avslutat sin karriär minst 10 
år innan denna studie. 40 st kontroller som var matchade för 
ålder, kön och BMI. De röntgades, intervjuades, frick svara 
på ett frågeformulär och undersöktes.  

Fotled Höjdhopp Träningsintensitet, tidigare 
skada. 

En klinisk signifikant skillnad mellan upphoppsben och 
svängben. Upphoppsbenet var med skadedrabbat än 
svängbenet och detta var signifikant. Elit har mer artros i 
talofibularaleden än kontroller.  

Schmitt, 2004 19 manliga spjutkastare och 22 manliga höjdhoppare på 
elitnivå som rekryterades från register ingick i studiegruppen. 
De skulle vara minst 40 år och ha slutat med tävlandet för 10 
år sedan. 41 st kontroller som var matchade för ålder och 
BMI. Exkluderades om de motionerade mer än 2 gånger i 
veckan, om de hade tungt arbete och/eller en kronisk 
sjukdom. De röntgades och fick svara på ett frågeformulär.  

Höft Spjutkastning och 
höjdhopp. 

Tidigare skada. Prevalensen för höftartros var 3 gånger högre för 
spjutkastarna jämfört med kontroller. För höjdhopparna 
var det 2,5 gånger större risk att drabbas av artros än 
kontroller. Sämre rörlighet och osteofyter hittades hos fler 
idrottare än kontroller. Signifikant skillnad på ADL 
funktion i studiepopulationen och stadie av artros.  

Shepard, 2003 Studiegruppen bestod av 68 manliga fd elitspelare som fick 
svara på en enkät. 136 kontroller in gick, 2 för varje 
svarande, de var matchade för ålder och kön. Alla deltagarna 
fick genomgå en röntgen.  

Höft Fotboll  9 st svarande hade artros. Av kontrollerna var det 2 st som 
hade artros. Prevalensen för artros hos fd 
elitfotbollsspelare var signifikant högre än hos 
kontrollgruppen.  

Spector, 1996 Studiegruppen bestod av 81 kvinnliga fd elitidrottare, varav 
14 var tennisspelare och 67 var medel- till långdistanslöpare. 
Ko trollerna var 977 stycken kvinnor mtachade för ålder.  

Höft och 
knä 

Tennisspelare och 
medel- till 
långdistanslöpare. 

 Tennisspelare och medel-långdistanslöpare har en ökad 
risk för att drabbas av artros i höft och knä. Löparna har 
mer patellofemurala besvär och tennispslarna har mer 
osteofyter i tibiafemurala leden och höften.  

Vingård, 1995 Studiegruppen var 109 fd elit friidrottare tagna från register, 
med självrapporterad artros, som svarade på ett 
frågeformulär. 302 kontroller matchade för ålder som var 
randomiserade från folkbokföringsregistret.  

Höft och 
knä (Även 
nacke, 
axlar och 
ländrygg) 

Friidrottare  Det var för få kvinnor i studien så dessa exkluderades. 
Fler fall av artros i höften hos friidrottare än kontrolleroch 
en trend mot ökad prevalens för knäartros. 
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