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Rehabilitering av fotledsdistorsion för en effektiv återgång till idrott – en 

litteraturstudie 

 

Rehabilitation of ankle sprain for an effective return to sport – a review 
 

Charlotte Lindgren 

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 

Institutionen för hälsovetenskap 

 

 

Abstrakt 

 

Introduktion: Fotledsdistorsion är bland den vanligast förekommande skadan inom idrotten, 

där symtom som smärta, svullnad och funktionell instabilitet oftast blir en följd av skadan. 

Beroende på hur allvarlig skadan är kan det innebära långa tidsperioder ifrån idrotten. Det 

finns olika rehabiliteringsmetoder efter fotledsdistorsion där oftast PRICE ingår. Syfte: Syftet 

med studien var att granska den vetenskapliga litteraturen avseende effekterna av 

rehabiliteringen efter akut eller subakut fotledsdistorsion. Metod: En litteratursökning 

genomfördes i databaserna Academic Search Elite, CINAHL, PEDro och Pubmed, vilket 

resulterade i att 25 artiklar inkluderades. Dessa granskades och poängsattes utifrån PEDro 

scale som sedan översattes till SBU’s kvalitetsbetyg. Därefter gjordes en 

evidenssammanställning över rehabiliteringsmetoderna med SBU’s evidensmall. Resultat: 

Sex olika rehabiliteringsformer framkom under litteratursökningen: maskinell behandling, 

träning, mental träning, yttre stöd, manuell mobilisering och övrigt. Starkt vetenskapligt 

underlag framkom som högst där maskinell behandling inte kan påverka smärta. Övriga 

framträdande resultat visar att maskinell behandling inte kan påverka svullnad, rörelsen och 

tid ifrån idrott. Rörelseutslaget kan dock påverkas effektiv med manuell mobilisering och 

inom yttre stöd kan ett below-knee cast påverka smärtan mest effektiv jämfört med andra 

stöd. Konklusion: Rehabiliteringen efter akut eller subakut fotledsdistorsion med effekt på 

symtom, tid ifrån idrott och återstukning är bristande inom många områden och fler studier 

med hög kvalitet krävs. 

 

Nyckelord: Evidens, fotledsdistorsion, rehabilitering, symtom, återstukning  
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1 INTRODUKTION 

Idrottsskador är den näst vanligaste anledningen till uppsökandet av akutsjukvård [1]. 

Fotledsskador är bland den vanligaste skadan inom idrotten där ligamentskador utgör cirka en 

femtedel av alla idrottsskador [2, 3]. I en studie där basketspelare studerats var de mest 

riskfyllda momenten till fotledsskador landning efter hopp, vändningar, sidledsförflyttningar 

och tvära stopp [4]. När det gäller fot och fotledsskador hos fotbollsspelare är direktkontakt 

den vanligaste (59 %) skademekanismen. Fotledsdistorsion var vanligast (54 %) vid 

tacklingar. Hos fotbollsspelare uppstår de flesta fotledsskadorna under match och inte under 

träning och den dominanta foten är oftast den som skadas mest. [5]. Majoriteten av 

fotledsdistorsioner uppstår vid ett trauma med foten i några grader av plantarflexion och 

inversion. Detta ger skador på de laterala strukturerna av foten [6, 7]. 

 

Ligamenten som stödjer den laterala sidan av fotleden består normalt av tre olika ligament. 

Dessa är lig. talufibulare anterior (FTA), lig. calcaneofibulare (FC) och lig. talufibulare 

posterior (FTP). Det främre ligamentet (FTA) är det svagaste och ungefär 66 % av skadorna 

är isolerade rupturer av det främre ligamentet och normalt så slits det av först. Därefter 

angrips FC och FTP ligamenten [8]. Fotledsdistorsioner brukar oftast klassificeras i tre olika 

grader, grad 1, grad 2 och grad 3 skada. Vid en grad 1 skada som är den mildaste skadan 

uppstår en sträckning i ligamenten utan vävnadsbristning. En grad 2 skada är en partiell 

makroskopisk bristning i ligamenten och vid en grad 3 skada uppstår en total ruptur av 

ligamenten [9]. Fotledsdistorsioner leder ofta till svullnad, smärta och funktionell instabilitet i 

foten [10]. Hur allvarlig svullnaden, smärtan och instabiliteten i foten blir beror på hur 

allvarlig skadan ser ut, eftersom det skiljer sig från grad 1-3 skada [9]. 

 

Efter fotledsdistorsion är rehabilitering nödvändigt för att foten ska kunna återhämta sig [8], 

men rehabiliteringen av fotledsdistorsioner är komplexa [11] där upp till 70 % lider av 

återstukningar och kroniska symtom efter första skadan [8]. Med en återstukning menas när 

samma skada uppstår på samma fot och en studie definierar det som när en exakt skada sker 

inom två månader [5]. Risken för återstukning är ökad inom det första året efter skada [12] 

och idrottare som drabbas av en fotledsdistorsion kan i stor grad räkna med att råka ut för en 

återstukning på samma fot [7]. En annan studie såg att trots sedvanlig behandling ökade 

risken för återstukning mellan 3- 34 % och uppstod mellan två veckor och 96 månader efter 

första skadan [13]. Många med fotledsdistorsion uppsöker heller inte professionell hjälp för 
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att rehabilitera foten och det kan kanske vara en förklaring till den höga siffran till 

återstukningar [8]. I resultatet av en RCT- studie var det 62 personer av 756 som deltog i 

studien som råkade ut för en akut fotledsdistorsion. Av dessa var ca 65 % borta ifrån sin idrott 

i 1-7 dagar, 29 % var borta 8- 21 dagar och 5 % var borta mer än 21 dagar [14]. Vanligtvis 

återvänder den skadade till sin aktivitet inom 4 veckor efter skadan uppstått, men en studie 

visar att det tar minst 6 veckor till 3 månader innan den mekaniska stabiliteten hade förbättrats 

[9]. I en studie där immobilisering var en del av rehabiliteringen var det cirka 30 % som hade 

instabilitet i foten i upp till 1 år efter första stukningen. Detta kan innebära att många 

återvänder till sin aktivitet innan läkning har uppstått, vilket i sin tur kan leda till att 

ligamenten läker i en förlängning [9]. 

 

Den funktionella rehabiliteringen som rekommenderas efter fotledsdistorsion innehåller tre 

faser. I första fasen som sker i det akuta skedet används PRICE (protection, rest, ice, 

compression, elevation) i syfte att minska smärta, svullnad och för att förhindra att 

strukturerna skadas ytterligare. Inom 48 till 72 timmar efter skadan skett inleds oftast fas två 

som innebär övningar för att återställa rörelse och styrka i foten. När träningen i fas två har 

pågått ett tag kan fas tre inledas där mer sportrelaterade övningar och balansträning ingår [15]. 

Eftersom belastningen av foten sker i en upprätt position har en studie studerat elevation och 

kompression i förhållande till gravitationen och kommit fram till att trots en signifikant 

minskning av svullnad efter en behandling med elevation och kompression i trettio minuter så 

bibehålls effekten av behandlingen endast i fem minuter efter att en upprätt position 

återupptas [16]. Is anses ofta vara en av det vanligaste alternativet till att behandla ortopediska 

åkommor. Det finns ett flertal olika metoder att behandla med kyla, exempelvis ismassage, 

kylspray och olika kylpåsar. Effektiviteten av kryoterapi (kylbehandling) efter akuta skador 

har blivit ifrågasatt. Trots att det finns en erfarenhetsmässig uppfattning om att bandage 

förhindrar kylan att tränga igenom in till kroppen så ger vårdare kyla vid dessa skador ändå 

[17]. En studie visar att exempelvis tejp är effektivt när det gäller minskning av 

återstukningar, men att det krävs fler studier för att förklara varför tejp är effektivt [18]. I en 

studie där tejp jämförts med stödbandage för prevention av stukningar så var antalet 

stukningar lika många i båda grupperna, men tejp är en mer kostsam metod [19]. Studier har 

visat att ett proprioceptivt träningsprogram på balansplatta är effektivt när det gäller att 

förebygga återstukningar av foten hos personer med en historia av fotledsdistorsioner [7, 12, 

20]. En studie visar att manipulation av ankeln kan effektivt förbättra proprioceptionen och 

dorsalflexionen hos personer med kroniskt återkommande fotledsdistorsioner, vilket kan ha en 
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roll i att minska återstukningar hos dessa personer [21]. Andra studier visar att en 

mobilisering med rörelse kan även den påverka dorsal flexionen och den posteriora talar- 

glidningen på ett positivt sätt hos personer med kroniskt återkommande fotledsdistorsioner 

[22, 23]. 

Sammanfattningsvis är fotledsdistorsion bland den vanligaste förekommande skadan inom 

idrotten. Trots optimal rehabilitering hos professionella fotbollsspelare har man sett att fot och 

fotledsskador bidrar till en långvarig tidsperiod borta ifrån fotbollsplanen, en förlust för laget 

[5]. Eftersom den exakta läkningsperioden för ligament är okänd är det svårt att ta beslut som; 

vilka behandlingsmetoder man ska använda och när man kan återvända till sin aktivitet [7]. 

För att ge sjukgymnastiken effektiva metoder och en bättre säkerhet vid behandling av 

fotledsdistorsion var syftet med denna studie att undersöka effekterna av rehabiliteringen efter 

akut eller subakut fotledsdistorsion. 

 

 

 



 8 

2 SYFTE 

Syftet med studien var att sammanställa evidensen avseende effekterna av rehabiliteringen 

efter akut eller subakut fotledsdistorsion. 

3 FRÅGESTÄLLNING 

 Vilka metoder används vid rehabilitering efter fotledsdistorsion? 

 Vad har rehabiliteringen för effekter på att minska symtom, återstukning och tid ifrån 

idrotten? 

 Vilket bevisvärde har studierna? 

 Vilken evidens finns för de olika rehabiliteringsmetoderna? 

4 MATERIAL OCH METOD 

4.1 Artikelinsamling 

Litteratursökningen genomfördes i databaserna Academic Search Elite, CINAHL, PEDro och 

PubMed. Sökord som användes var: ankel sprain, rehabilitation och treatment. 

Kombinationen av sökord presenteras i tabell 1. Begränsningar som gjordes var, studier 

gjorda på engelska eller svenska, studier gjorda på människor och randomiserade 

kontrollerade studier. Sökningen genomfördes under perioden 2009-09-07 till 2009-10-18. 

Litteratursökningen gav sammanlagt 311 träffar. Dessa granskades utifrån titlar och 

tillgängliga abstrakt och 46 artiklar var relevanta till studien. Av de 46 relevanta artiklarna 

inkluderades 19 artiklar i studien. De relaterade artiklarna och referenslistor till de 19 

inkluderade artiklarna granskades och ytterligare 13 relevanta artiklar tillkom. Av de 59 

relevanta artiklarna inkluderades 25 artiklar i studien varav 6 artiklar inkluderades från 

relaterade artiklar och referenslistor. 

4.1.1 Inklusionskriterier 

 Artiklar publicerade på engelska eller svenska 

 RCT- studier 

 Studier gjorda på människor 

 Artiklar med rehabilitering efter fotledsdistorsion 
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4.1.2 Exklusionskriterier 

 Artiklar som inte genomförde studien på akuta eller subakuta skador 

 Artiklar som bara studerade effekten på mediciner i båda grupperna 

 Artiklar som ännu inte publicerat något resultat 

 Artiklar som studerade prevention innan stukning skett 

 Artiklar som studerade inlärningen av interventionen 

 

Tabell 1: Resultat av artikelsökning. 

Databas/sökord  Träffar Relevanta Inkluderade 

PubMed 

Ankle Sprain AND 

Rehabilitation 

 

Ankle Sprain AND 

Treatment 

  

47 

 

 

108 

 

25 

 

 

27 (18 dubletter) 

 

12 

 

 

6 

Cinahl 

Ankle Sprain AND 

Rehabilitation 

 

Ankle Sprain AND 

Treatment 

  

15 

 

 

22 

 

5(3 dubletter) 

 

 

7 (6 dubletter) 

 

1 

PEDro 

Ankle Sprain AND                            

Rehabilitation 

 

Ankle Sprain AND 

Treatment 

  

23 

 

 

62 

 

12 (10 dubletter) 

 

 

24 (21 dubletter) 

 

Academic Search Elite 

Ankle Sprain AND 

Rehabilitation 

 

Ankle Sprain AND 

Treatment 

  

14 

 

 

20 

 

7 (4 dubletter) 

 

 

14 (13 dubletter) 

 

Totalt  311 46 19 

 

4.2 Analys 

Artiklarna granskades och poängsattes utefter PEDro scale, (se Bilaga 1). PEDro scale 

bedömer studien utifrån intern och extern validitet och om den innehåller tillräckligt med 

statisk information. Skalan utgår från elva kriterier där varje kriterium ger en poäng. I den 

slutgiltiga bedömningen räknas tio av dessa kriterier med. 
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Av de 25 inkluderade artiklarna fanns 22 artiklar skattade i PEDro:s databas. För en ökad 

tillförlitlighet skattades varje inkluderad artikel av författaren utefter PEDro scale där de 22 

artiklarna sedan jämfördes med PEDro:s skattning. 

 

Artiklarnas PEDro- poäng översattes till ett kvalitetsbetyg (se tabell 2). För att gradera 

slutsatsernas evidensstyrka jämfördes de artiklar som behandlade samma intervention som 

sedan kunde sammanställas enligt SBU’s graderingsskala (se tabell 3). Eftersom det inte finns 

någon tolkning vilken evidensstyrka som ska ges när endast en artikel med högt bevisvärde 

finns har författaren valt att tolka det som evidensstyrka 3, begränsat vetenskapligt underlag. 

 

Tabell 2. Poäng enligt PEDro scale översatta till SBU’s kvalitetsbetyg enligt tolkning av 

Juhlin et al., 2006 

 

 

8-11 

Högt bevisvärde 

Tillräcklig stor studie, lämplig studietyp, väl genomförd och 

analyserad. Kan vara en stor, randomiserad kontrollerad studie (RCT) 

när det gäller utvärdering av en behandlingsform. För övriga 

områden: Uppfyller väl på förhand uppställda kriterier. 

 

4-7 
Medelhögt bevisvärde 

Behandlingseffekter: Kan vara stora studier med kontroller från andra 

geografiska områden, matchande grupper eller liknande. För övriga 

områden: Uppfyller delvis på förhand uppställda kriterier. 

 

0-3 
Lågt bevisvärde 

Skall ej ligga som enda grund för slutsatser, t ex studier med 

selekterade kontroller (retrospektiv jämförelse mellan patientgrupper 

som fått respektive inte fått en viss behandling), stora bortfall eller 

andra osäkerheter. För övriga områden: Uppfyller dåligt på förhand 

uppställda kriterier.  

Not. Från. Juhlin, Smeds-Isaksson, Tano-Nordin [24] 
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Tabell 3. Gradering av slutsatsernas evidensstyrka 

Evidensstyrka 1 – Starkt vetenskapligt underlag 

En slutsats med Evidensstyrka 1 stöds av minst två studier med 

högt bevisvärde i det samlade vetenskapliga underlaget. Om det 

finns studier som talar emot slutsatserna kan dock evidensstyrkan 

bli lägre. 

Evidensstyrka 2 – Måttligt starkt vetenskapligt underlag 

En slutsats med Evidensstyrka 2 stöds av minst en studie med högt 

bevisvärde och två studier med medelhögt bevisvärde i det 

samlade vetenskapliga underlaget. Om det finns studier som talar 

emot slutsatsen kan dock evidensstyrkan bli lägre. 

Evidensstyrka 3 – Begränsat vetenskapligt underlag 

En slutsats med Evidensstyrka 3 stöds av minst två studier med 

medelhögt bevisvärde i det samlade vetenskapliga underlaget. Om 

det finns studier som talar emot slutsatsen kan dock 

evidensstyrkan bli lägre. 

Otillräckligt vetenskapligt underlag 

När det saknas studier som uppfyller kraven på bevisvärde. Anges 

det vetenskapliga underlaget som otillräckligt för att dra slutsatser. 

Motsägande vetenskapligt underlag 

När det finns olika studier som har samma bevisvärde med vilkas 

resultat går isär, anges det vetenskapliga underlaget som 

motsägande och inga slutsatser kan dras. 

Not. Från. SBU [25] 

 

4.2.1 Utvärderingsvariabler 

För att få ett så tydligt resultat som möjligt delades artiklarna in i sex kategorier, maskinell 

behandling, träning, mental träning, yttre stöd, manuell mobilisering och övrigt. Utifrån dessa 

kategorier utvärderades vilka effekter de har på minskning av symtom, tid ifrån idrott och 

återstukning. Eftersom symtom kan innebära flera saker fick den kategorin fyra 

underkategorier, ”smärta”, ”svullnad”, ”range of motion” och ”funktionell 

instabilitet/stabilitet”. 
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5 RESULTAT 

5.1 Maskinell behandling 

Fyra artiklar föll under kategorin maskinell behandling [26-29]. I tabell 4 visas en 

sammanställning av artiklarna. Tabellerna är ordnade efter kvalitetsvärde. Förkortningar och 

förklaringar av begrepp förklaras i Bilaga 2. 

 

5.1.1 Effekter på symtom 

Smärta: Två artiklar utvärderade effekter på smärta [26, 27]. Båda artiklarna hade högt 

bevisvärde där ena artikeln visade att både interventionsgruppen och kontrollgruppen hade 

signifikant minskat i smärta inom grupperna, men att det inte var signifikant skillnad mellan 

grupperna [26]. Den andra artikeln såg ingen signifikant skillnad mellan grupperna [27]. 

Dessa studier ger ett stark vetenskapligt underlag för att maskinell behandling inte har någon 

effekt att minska smärta efter fotledsdistorsion. 

 

Svullnad: Tre artiklar utvärderade effekter på svullnad [27-29]. En artikel hade högt 

bevisvärde, men visade ingen signifikant skillnad mellan grupperna, men där kontrollgruppen 

visade på en signifikant skillnad inom gruppen [27]. En artikel hade ett medelhögt bevisvärde 

där den enda signifikanta skillnaden fanns i interventionsgruppen efter 72 timmar [29]. En 

artikel med medelhögt bevisvärde mätte både volym och omfång. Det var ingen signifikant 

skillnad i volym mellan eller inom grupperna. Omfånget visade ingen signifikant skillnad i 

svullnad mellan grupperna, men interventionsgruppen visade en signifikant skillnad inom 

gruppen från test ett och test tre [28]. Sammanfattningsvis ger dessa studier ett begränsat 

vetenskapligt underlag för att maskinell behandling inte har någon effekt att minska svullnad 

efter fotledsdistorsion. 

 

Range of motion: En artikel med högt bevisvärde studerade effekterna på rörelseomfånget, 

men visade på ingen signifikant skillnad mellan eller inom grupperna [27]. Den här studien 

ger ett begränsat vetenskapligt underlag för att maskinell behandling inte har någon effekt att 

påverka rörelseutslaget efter fotledsdistorsion. 
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Funktionell stabilitet/instabilitet: Ingen artikel tittade på effekterna på funktionell stabilitet, 

vilket ger ett otillräckligt vetenskapligt underlag för effekter på den funktionella stabiliteten 

med maskinell behandling. 

5.1.2 Effekter på tid ifrån idrott 

En artikel med högt bevisvärde tittade på effekter på hur många sjukdagar försökspersonerna 

var ifrån sin dagliga aktivitet eller idrott. Kontrollgruppen som fick en placebobehandling 

visade på signifikant färre dagar ifrån aktivitet inom gruppen [26], vilket utgör ett begränsat 

vetenskapligt underlag för att maskinell behandling inte har någon effekt på att kunna minska 

tid ifrån idrotten efter fotledsdistorsion. 

5.1.3 Effekter på återstukningar 

En artikel med högt bevisvärde tittade på antalet återstukningar efter ett år där låg laser dos 

visade på signifikant fler återstukningar än hög dos laser och placebo [26], vilket visar på ett 

otillräckligt vetenskapligt underlag för effekter att minska återstukningar efter 

fotledsdistorsion med maskinell behandling.  
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Tabell 4. Sammanställning av artiklar som utvärderar maskinell behandling efter fotledsdistorsion. 

Författare 

& år 

FP Intervention 

Gr 1 

Intervention 

Gr 2 

Intervention 

Gr 3 

Uppföljni

-ng 

Utvärdering Resultat PEDro/ 

SBU 

De Bie et 

al., (1998) 

[26] 

Gr1: 

33.2 år 

17 kvinnor 

55 män 

 

Gr 2: 

30.2 år 

30 kvinnor 

44 män 

 

Gr 3: 

30.9 år 

22 kvinnor 

49 män 

N= 72 

Hög-dos laser 

 

12 behandlingar 

under 4 v. 200 sek 

laser.  

Standard 

behandling under 

samma period 

(bandage & 

hemövningar för rr 

& balans). 

N= 74 

Låg-dos laser 

 

12 behandlingar 

under 4 v. 200 sek 

laser.  

Standard 

behandling under 

samma period 

(bandage & 

hemövningar för rr 

& balans). 

N= 71 

Placebo 

 

12 behandlingar 

under 4 v. 200 

sek laser.  

Standard 

behandling 

under samma 

period (bandage 

& hemövningar 

för rr & balans). 

4 veckor 

3,6,9 & 

12 mån 

Smärta 

 

 

Funktion 

 

Sjukdagar 

 

 

Återstukning 

· Ingen sign 

skillnad i smärta 

mellan gr 

· Sign bättre 

funktion inom gr 3 

· Sign färre dagar 

ifrån aktivitet inom 

gr 3 

· Sign högre antal 

återstukningar i gr 

2 än i gr 1 & 3 

 

9/10 

Högt 

Heyworth 

et al., 

(1999) 

[27] 

Gr 1: 

13 kvinnor 

13 män 

14-63 år 

 

Gr 2: 

8 kvinnor 

17 män 

15-60 år 

N= 26 

Ultraljud 

10 min under 3 

dagar 

 

Underrättat – 

elevation vid vila & 

gå på fot under 

aktivitet. 

 

Fick tubigrip efter 

behandlingen. 

Paracetamol 

frivilligt. 

N= 25 

Placebo 

10 min under 3 

dagar 

 

Underrättat – 

elevation vid vila & 

gå på fot under 

aktivitet. 

 

Fick tubigrip efter 

behandlingen. 

Paracetamol 

frivilligt. 

 14 dagar 

efter sista 

behand. 

Smärta: 

VAS 

 

 

 

 

Svullnad: 

Mätning 

 

 

 

 

ROM: 

Goniometer 

 

Viktbärande: 

Badrumsvåg 

· Ingen sign 

skillnad i smärta 

mellan gr. 

· Sign mindre 

smärta inom båda 

gr. 

· Ingen sign 

skillnad i svullnad 

mellan gr. 

· Sign skillnad i gr 

2 mellan behand & 

uppföljning. 

 · Ingen sign 

skillnad i ROM 

eller viktbärande 

mellan eller inom 

gr. 

8/10 

Högt 



 15 

 
Cywinski 

et al., 

(2007) 

[28] 

11 kvinnor 

23 män 

30.2 år 

 

m. akut 

fotdis. 

 

N= 11 

NMES 

På underbenets 

muskler. 

1 gång 

N= 11 

Submotor ES 

På underbenets 

muskler. 

1 gång 

N= 12 

Sham ES 

(placebo) 

På underbenets 

muskler. 

1 gång 

3 ggr 

under 5 

dagar 

Volymmätning 

 

 

 

Omfång 

 

 

 

 

Funktion: 

Självskattning 

· Ingen sign 

skillnad i volym 

mellan eller inom 

gr. 

· Ingen sign 

skillnad i svullnad 

mellan gr. 

· Sign skillnad 

inom gr 1 från test 

1-3. 

· Ingen sign 

skillnad i funktion 

mellan gr. 

7/10 

Medel 

Stergioulas 

et al., 

(2004) 

[29] 

18-26 år 

Fotbolls-

spelare 

m. akut 

fotdis. 

N= 15 

RICE + laser 

 

Behandling 2h efter 

skada, 2 behan/dag 

i 3 dagar 

 

Ej bära vikt på fot 

under behandling, 

kryckor. 

N= 16 

RICE & 

placebolaser 

 

Behandling 2h efter 

skada, 2 behan/dag 

i 3 dagar 

 

Ej bära vikt på fot 

under behandling, 

kryckor. 

N= 16 

RICE 

 

Behandling 2h 

efter skada, 2 

behan/dag i 3 

dagar 

 

Ej bära vikt på 

fot under 

behandling, 

kryckor. 

24, 48 & 

72 h 

Svullnad: 

Volymmätning 

· Inga sign 

skillnader mellan 

eller inom gr.  

· Efter 72 h hade gr 

1 uppnått sign 

minskning av 

svullnad. 

6/10 

Medel 
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5.2 Träning 

Fem artiklar föll under kategorin träning [30-34]. I tabell 5 visas en sammanställning av 

artiklarna. Tabellerna är ordnade efter kvalitetsvärde. Förkortningar och förklaringar av 

begrepp förklaras i Bilaga 2. 

5.2.1 Effekter på symtom 

Smärta: En artikel med lågt bevisvärde tittade på effekter på minskning av smärta. Den visade 

på ingen signifikant skillnad mellan grupperna [33] och ger ett otillräckligt vetenskapligt 

underlag för effekter på smärta efter fotledsdistorsion med träning. 

 

Svullnad: En artikel med lågt bevisvärde tittade på effekter på minskning av svullnad. Den 

visade ingen signifikant skillnad mellan grupperna, men att det blev en signifikant minskning 

inom båda grupperna [33], vilket utgör ett otillräckligt vetenskapligt underlag för effekter på 

svullnad efter fotledsdistorsion med träning. 

 

Range of motion: En artikel med högt bevisvärde tittade på effekter på rörelseutslaget och 

visade på ingen signifikant skillnad mellan grupperna [31], vilket ger ett begränsat 

vetenskapligt underlag för att träning inte har någon effekt på rörelsen efter fotledsdistorsion. 

 

Funktionell stabilitet/instabilitet: Tre artiklar tittade på effekter på funktionell stabilitet/ 

instabilitet [31-33]. En artikel hade högt bevisvärde där inga signifikanta skillnader kunde ses 

vid uppföljning mellan grupperna [31]. En artikel med medelhögt bevisvärde visade på 

signifikanta skillnader inom båda grupperna och interventionsgruppen visade på signifikanta 

skillnader jämfört med kontrollgruppen både på den skadade och friska foten [32]. En artikel 

hade lågt bevisvärde och visade på en signifikant förbättring för interventionsgruppen [33]. 

Dessa artiklar utgör ett motsägande vetenskapligt underlag för effekter på den funktionella 

stabiliteten efter fotledsdistorsion med träning. 

5.2.2 Effekter på tid ifrån idrott 

Ingen artikel tittade på effekter på att minska tid ifrån idrotten/aktivitet, vilket ger ett 

otillräckligt vetenskapligt underlag för effekter på tid ifrån idrotten efter fotledsdistorsion med 

träning. 
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5.2.3 Effekter på återstukning 

Alla artiklar tittade på effekter på återstukningar [30-34]. Två artiklar hade högt bevisvärde 

där den ena visade på inga signifikanta skillnader mellan grupperna och den andra visade på 

att interventionsgruppen hade signifikant mindre återstukningar än kontrollgruppen och att de 

inom interventionsgruppen som inte fått medicinsk behandling visade på signifikant mindre 

risk än de som inte fått medicinsk behandling i kontrollgruppen. En artikel med medelhögt 

bevisvärde visade på inga signifikanta skillnader mellan grupperna. Två artiklar hade lågt 

bevisvärde där båda visade signifikant förbättring för interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen. Sammanfattningsvis ger dessa artiklar ett motsägande vetenskapligt underlag 

för effekter att minska återstukningar efter fotledsdistorsion med träning.  



 18 

Tabell 5. Sammanställning av artiklar som utvärderar träning efter fotledsdistorsion. 

Författare 

& år 

FP Intervention 

Gr 1 

Intervention 

Gr 2 

Uppföljning Utvärdering Resultat PEDro/ 

SBU 

Hupperets 

et al., 

(2009) 

[30] 

Gr 1: 

136 män 

120 kvinnor 

 

Gr 2: 

138 män 

128 kvinnor 

 

12-70 år 

Sportsmän 

N= 256 

Sedvanlig 

behandling (all 

behand som FP fått 

utanför studien). 

 

Efter återgång till 

idrott – hembaserat 

proprioceptivt 

träningsprog. 30 min, 

3 ggr/v i 8 v. Fick en 

balansplatta 

N= 266 

Sedvanlig behandling 

(all behand som FP fått 

utanför studien). 

 

1 år Återstukning · Sign färre 

återstukningar i gr 1 

än i gr 2. 

· Ingen sign skillnad 

mellan medicinsk 

behandlade FP i gr 1 

& gr 2. 

· FP i gr 1 som inte 

var medicinskt 

behandlade hade sign 

mindre risk för 

återstukning än FP i 

gr 2 som inte var 

medicinskt behandlad. 

8/10 

Högt 

Bernsen et 

al., (2007) 

[31] 

Gr 1: 

31 män 

22 kvinnor 

 

Gr 2: 

28 män 

21 kvinnor 

 

18-60 år 

m. akut 

fotdis 

N= 49 

Sedvanlig 

behandling (info om 

tidigt viktbärande 

mobilisering & 

hemövningar, tape 

vid behov). 

 

Individuellt & 

progressivt övervakat 

träningsprogram 

(balans, gång, 

löpning & hopp övn.) 

 

9 ggr, 30 min under 3 

mån. 

N= 53 

Sedvanlig behandling 

(info om tidigt 

viktbärande 

mobilisering & 

hemövningar, tape vid 

behov). 

3 mån, 1 år Subjektiv 

återhämtning 

 

Återstukning 

 

 

Instabilitet 

 

 

ROM 

 

 

Nöjdhet med 

behandlingen 

· Ingen sign skillnad 

mellan gr, varken vid 

3 mån eller 1 år. 

·Ingen sign skillnad 

mellan gr, varken vid 

3 mån eller 1 år. 

· Ingen sign skillnad 

mellan gr, varken vid 

3 mån eller 1 år. 

· Ingen sign skillnad 

mellan gr, varken vid 

3 mån eller 1 år. 

· Sign skillnad i gr 1 

jämfört med gr 2 efter 

3 mån. 

 

8/10 

Högt 
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Chaiwanic-

hsiri et al., 

(2005) 

[32] 

32 män 

Grad 2 

15-22 år 

N= 15 

Sjukgymnastik i 4 v 

(ytlig värme, 

ultraljud, ROM, 

strech & styrke 

övningar). 

 

Efter gång utan 

smärta: övervakad 

balansträning 10 min 

3 ggr/v i 4 v. 

N=17 

Sjukgymnastik i 4 v 

(ytlig värme, ultraljud, 

ROM, strech & styrke 

övningar). 

 

1,2 & 3 mån Funktionell 

stabilitet: 

SLST 

 

 

 

 

Återstukning 

· Båda gr blev sign 

bättre. 

· Gr 1 sign bättre än 

gr 2 på skadad fot. 

· Gr 1 sign bättre än 

gr 2 på frisk fot. 

 

· Ingen sign skillnad 

mellan gr. 

4/10 

Medel 

Nielsen et 

al., (1996) 

[33] 

29 män 

19 kvinnor 

25(±7,2) år 

Aktiv i sport  

m. fotdis 

N= 24 

Sedvanlig 

behandling 

(kompress bandage 1 

v, elevation +  

immob i 2 dagar). 

 

Wobble board i 12 v, 

15 min/dag 

N= 24 

Sedvanlig behandling 

(kompress bandage 1 

v, elevation +  immob i 

2 dagar). 

 

4-7 dagar, 6 

& 12 v 6 230 

dagar. 

Svullnad 

 

 

 

 

Funk stab 

 

Återstukning 

 

Smärta: gång & 

vid sport 

· Vid 6 v hade 

svullnaden sign 

minskat i båda gr. 

· Ingen sign skillnad 

mellan gr. 

· Gr 1 visade sign 

skillnad jämf. m. gr 2. 

· Gr 1 visade sign 

skillnad jämf. m. gr 2. 

· Ingen sign skillnad i 

hur länge det tog att 

bli smärtfri mellan gr. 

3/10 

Lågt 
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Aagaard et 

al., (1999) 

[34] 

Gr 1: 

25.5±3.8 år 

17 män 

12 kvinnor 

 

Gr 2: 

27.4±4.6 år 

27 män 

15 kvinnor 

 

Sportsmän 

N= 29 

Sedvanlig 

behandling 

(mobilitets rr, styrka 

& balans övningar). 

 

Övervakad 

grupprehab (balans 

övningar) 

 

1 h 2 ggr/v 

N= 49 

Sedvanlig behandling 

(mobilitets rr, styrka & 

balans övningar). 

 

 6 v & 4 & 

12 mån 

Isometrisk 

styrka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posturalt svaj 

 

 

 

 

 

 

 

Position sense 

 

Återstukning 

· Inom gr 1 var det en 

sign skillnad mellan 

skadad & frisk fot vid 

eversion, inversion 

vid 6 v. 

· Inom gr 2 var det en 

sign skillnad mellan 

skadad & frisk fot vid 

eversion, inversion & 

dorsalflex vid 6 v. 

· Inom gr 1 var de en 

sign skillnad mellan 

skadad & frisk fot vid 

6 v. 

· Inom gr 2 var de en 

sign skillnad mellan 

skadad & frisk fot vid 

6 v. 

· Ingen sign skillnad 

inom eller mellan gr. 

Sign färre i gr 1 än i 

gr 2. 

3/10 

Lågt 
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5.3 Mental träning 

Två artiklar föll under kategorin mental träning [35-36]. Tabell 6 visar en sammanställning av 

artiklarna. Tabellerna är ordnade efter kvalitetsvärde. Förkortningar och förklaringar av 

begrepp förklaras i Bilaga 2. 

5.3.1 Effekter på symtom 

Smärta: En artikel med lågt bevisvärde tittade på effekter på smärta och visade på ingen 

signifikant skillnad [32], vilket ger ett otillräckligt vetenskapligt underlag för effekter på 

smärta efter fotledsdistorsion med mental träning. 

 

Svullnad: En artikel med lågt bevisvärde tittade på effekter på svullnad och visade ingen 

signifikant skillnad [32], vilket ger ett otillräckligt vetenskapligt underlag för effekter på 

svullnad efter fotledsdistorsion med mental träning. 

 

Range of motion: En artikel med lågt bevisvärde tittade på effekter på rörelseutslag och 

visade ingen signifikant skillnad [32], vilket ger ett otillräckligt vetenskapligt underlag för 

effekter på ROM efter fotledsdistorsion med mental träning. 

 

Funktionell stabilitet/instabilitet: En artikel med lågt bevisvärde tittade på effekter på 

funktionell stabilitet och visade på ingen signifikant skillnad [33], vilket ger ett otillräckligt 

vetenskapligt underlag för effekter på den funktionella stabiliteten efter fotledsdistorsion med 

mental träning. 

5.3.2 Effekter på tid ifrån idrott 

Ingen artikel tittade på effekter på att minska tid ifrån idrotten/aktivitet och utgör därför ett 

otillräckligt vetenskapligt underlag för effekter på tid ifrån idrotten efter fotledsdistorsion med 

mental träning. 

5.3.3  Effekter på återstukningar 

Ingen artikel tittade på effekter på att minska återstukningar efter fotledsdistorsion, vilket ger 

ett otillräckligt vetenskapligt underlag för effekter på återstukningar efter fotledsdistorsion 

med mental träning. 
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Tabell 6. Sammanställning av artiklar som utvärderar mental träning efter fotledsdistorsion. 

Författare 

& år 

FP Intervention 

Gr 1 

Intervention 

Gr 2 

Uppföljning Utvärdering Resultat PEDro/ 

SBU 

Christakou 

& Zervas, 

(2007) 

[35] 

18 män 

18-30 år 

Idrottsmän 

Grad 2 

N= 9 

Sjukgymnastik (hydro-

massage, ultraljud, laser 

+ ROM, styrka, 

proprioception, strech 

& funktionella 

övningar). 

 

Avslappning/ mental 

träning 12 ggr, 45 min 

efter varje SG behand. 

N= 9 

Sjukgymnastik (hydro 

massage, ultraljud, 

laser + ROM, styrka, 

proprioception, strech 

& funktionella 

övningar). 

Före varje 

behandling 

& direkt efter 

sista 

behandling. 

Smärta: 

VAS 

 

 

Svullnad: 

Vattenvolym 

 

 

ROM: 

Goniometer   

· Ingen sign skillnad 

i smärta mellan eller 

inom gr. 

 

· Ingen sign skillnad 

i svullnad mellan 

eller inom gr. 

 

· Ingen sign skillnad 

i rörelse mellan eller 

inom gr. 

3/10 

Lågt 

Christakou 

et al., (2007) 

[36] 

Gr 1: 

8 män 

2 kvinnor 

 

Gr 2: 

9 män 

1 kvinna 

 

Idrottsmän 

Grad 2 

18-30 år 

N= 10 

Sjukgymnastik (hydro- 

massage, ultraljud, laser 

+ ROM, styrka, 

proprioception, strech 

& funktionella övningar 

i 60 min, 3 ggr/v i 4 v). 

Kryoterapi i 5 min varje 

pass. 

 

Mental träning 

N= 10 

Sjukgymnastik (hydro- 

massage, ultraljud, 

laser + ROM, styrka, 

proprioception, strech 

& funktionella 

övningar i 60 min, 3 

ggr/v i 4 v). Kryoterapi 

i 5 min varje pass. 

 

Ca 1 vecka Muskulär 

uthållighet 

 

 

Funktionell 

stabilitet 

 

 

Dynamisk 

balans 

· Gr 1 visar sign 

skillnad jämfört med 

gr 2. 

 

· Ingen sign skillnad 

i funktionell stabilitet 

mellan gr. 

 

· Ingen sign skillnad 

i dynamisk balans 

mellan gr. 

3/10 

Lågt 

  



 23 

5.4 Yttre stöd 

Sju artiklar föll under kategorin yttre stöd [37- 43]. Tabell 7 visar på en sammanställning av 

artiklarna. Tabellerna är ordnade efter kvalitetsvärde. Förkortningar och förklaringar av 

begrepp förklaras i Bilaga 2. 

5.4.1 Effekter på symtom 

Smärta: Fyra artiklar [37, 38, 40, 42] med medelhögt bevisvärde tar upp effekter på smärta. 

Två artiklar visar att ett below-knee cast visar signifikant skillnad jämfört med andra yttre 

stöd [37- 38]. En artikel visar att mellan ett elastiskt bandage och en air cast ankle brace finns 

det inga signifikanta skillnader [40]. En artikel visade att båda grupper, melloterain och en 

kontrollgrupp som inte fick yttre stöd blev båda signifikant bättre inom grupperna, men att 

interventionsgruppen var signifikant bättre än kontrollgruppen när man jämförde båda 

grupperna [42]. Sammanfattningsvis ger dessa artiklar ett begränsat vetenskapligt underlag för 

effekter att minska smärta med ett below-knee cast efter fotledsdistorsion jämfört med andra 

yttre stöd. 

 

Svullnad: En artikel med medelhögt bevisvärde tittade på effekter på svullnad där man såg att 

det inte var någon signifikant skillnad mellan grupperna [40], vilket ger ett otillräckligt 

vetenskapligt underlag för att ett yttre stöd skulle vara mer effektiv än något annat yttre stöd 

när det gäller svullnad. 

 

Range of motion: Ingen artikel tittade på rörelseomfånget, vilket ger ett otillräckligt 

vetenskapligt underlag för att ett yttre stöd skulle vara mer effektivt när det gäller rörelsen än 

ett annat yttre stöd. 

 

Funktionell stabilitet/instabilitet: Ingen artikel tittade på stabiliteten och utgör ett otillräckligt 

vetenskapligt underlag för att ett yttre stöd skulle vara mer effektivt än ett annat när det gäller 

den funktionella stabiliteten. 

5.4.2 Effekter på tid ifrån idrott 

Två artiklar tittade på effekter på att återvända till sin idrott [38, 43]. En artikel med 

medelhögt såg att efter 12 veckors uppföljning så var det gruppen med below- knee cast som 

visade på en signifikant skillnad jämfört med ett bandage [38]. En artikel med lågt bevisvärde 

tittade på sjukdagar ifrån sin dagliga aktivitet och den visade att ett aircast, air stirrup stöd 
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hade signifikant färre sjukdagar än gruppen med ett vanligt kompressions bandage [43]. Dessa 

artiklar visar att det finns ett otillräckligt vetenskapligt underlag för att något yttre stöd är 

effektivare på tid ifrån idrott/aktivitet efter fotledsdistorsion än något annat yttre stöd. 

5.4.3 Effekter på återstukningar 

En artikel [39] med medelhögt bevisvärde tittade på effekter på återstukningar efter sex 

månader, men den visade ingen signifikant skillnad mellan grupperna, vilket ger ett 

otillräckligt vetenskapligt underlag för att något yttre stöd är effektivare att minska 

återstukningar efter fotledsdistorsion än något annat.  
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Tabell 7. Sammanställning av artiklar som utvärderar yttre stöd efter fotledsdistorsion. 

Författare 

& år 

FP Intervention 

Gr 1 

Intervention 

Gr 2 

Intervention 

Gr 3 

Intervention 

Gr 4 

Uppfölj

-ning 

Utvärder

-ing 

Resultat PEDro/

SBU 

Cooke et al., 

(2009) 

[37] 

247 

kvinnor, 

337 män 

N= 144 

Tubigrip 

 

Info om 

elevation, is 

mild mob, 

smärtkontroll. 

 

Kryckor 

N= 142 

Below-knee 

cast 

 

Info om 

elevation, is 

mild mob, 

smärtkontroll. 

 

Kryckor 

N= 149 

Aircast 

 

Info om 

elevation, is 

mild mob, 

smärtkontroll. 

 

Kryckor 

N= 149 

Bledsoe 

 

Info om 

elevation, is 

mild mob, 

smärtkontroll. 

 

Kryckor 

1, 3 & 9 

mån.  

FAOS: 

Smärta 

 

 

Kvalité 

 

 

 

 

Symtom 

 

 

ADL 

 

 

SF-12: 

Mental 

 

 

Physical 

· Sign skillnad för 

gr 2 jämf. m. gr 1 

vid 3 mån. 

· Sign skillnad för 

gr 2 jämf. m. gr 1 

vid 3 mån. 

· Sign skillnad för 

gr 3 jämf. m. gr 1 

vid 3 mån. 

· Sign skillnad gör 

gr 2 jämf. m. gr 1 

vid 3 mån. 

· Sign skillnad för 

gr 2 jämf. m. gr 1 

vid 3 mån.  

 

· Gr 2 & gr 3 var 

bättre än de andra 

gr. 

· Sign skillnad gör 

gr 2 jämf. m. gr 1 

vid 3 mån. 

 

9 mån – ingen 

sign skillnad i alla 

avseende.  

7/10 

Medel 
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Clark et al., 

(2009) 

[38] 

337 män 

247 

kvinnor 

16-72 år 

Akut 

fotdis 

N=144 

Tubular bandage 

 

Om behövs, is, 

elevation, 

kryckor, 

smärtstillande 

 

10 dagar 

N= 149 

Bledsoe boot 

 

Om behövs, is, 

elevation, 

kryckor, 

smärtstillande 

 

10 dagar 

N= 149 

Aircast ankle 

brace 

 

Om behövs, is, 

elevation, 

kryckor, 

smärtstillande 

 

10 dagar 

N= 142 

Below-knee 

cast 

 

Om behövs, is, 

elevation, 

kryckor, 

smärtstillande 

 

10 dagar 

4, 12 v 

& 9 mån 

Smärta 

 

 

 

 

QoL 

 

 

 

 

SF-12 

 

ADL 

 

 

Åter till 

sport 

· Gr 4 visade en 

sign fördel vid 4v 

· Gr 4 visade en 

sign fördel vid 

12v jämf. m. gr 1 

· Gr 4 visade en 

sign fördel vid 4v 

· Gr 4 visade en 

sign fördel vid 

12v jämf. m. gr 1 

· Gr 4 visade en 

sign fördel vid 4v 

· Gr 4 visade en 

sign fördel vid 

12v jämf. m. gr 1 

· Gr 4 visade en 

sign fördel vid 

12v jämf. m. gr 1 

 

9 mån – ingen 

sign skillnad i alla 

avseenden. 

6/10 

Medel 
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Barker et al., 

(2006) 

[39] 

Grad 1,2 

& 3 skada 

N= 52 

Grad 1 

Air stirrup + 

elastic wrap 

 

Air stirrup 

 

Elastic wrap 

 

Hem rehabprog: 

1. kryckor, is, 

elevation, ROM 

övn. 

2. isometrisk 

styrka – 

dynamiska övn. 

3. idrottsanpass, 

balansplatta, 

osv. 

N= 93 

Grad 2 

Air stirrup + 

elastic wrap 

 

Air stirrup 

 

Elastic wrap 

walking cast 

10 dag – 

elastic wrap 

 

Hem 

rehabprog: 

1. kryckor, is, 

elevation, 

ROM övn. 

2. isometrisk 

styrka – 

dynamiska 

övn. 

3. 

idrottsanpass, 

balansplatta, 

osv. 

N= 27 

Grad 3 

Air stirrup 

 

Walking cast 

10 dag – 

elastic wrap 

 

Hem 

rehabprog: 

1. kryckor, is, 

elevation, 

ROM övn. 

2. isometrisk 

styrka – 

dynamiska 

övn. 

3. 

idrottsanpass, 

balansplatta, 

osv. 

 6 mån  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 mån – 

rr, 

funktion, 

återstukni

ng 

Grad 1 

· Komb minskade 

tiden m. hälften 

att gå & i trappor. 

Grad 2 

· Komb hade 

kortast tid för att 

gå & i trappor 

igen. 

Grad 3 

· Ingen skillnad i 

tid mellan gr. 

 

· Ingen sign 

skillnad mellan 

gr. 

6/10 

Medel 

Boyce et al., 

(2005) 

[40] 

29 män 

21 

kvinnor 

16-58 år 

N= 25 

Elastiskt 

stödbandage, 

RICE. 

 

Kryckor & 

medicin vid 

behov. 

N= 25 

Aircast ankle 

brace, RICE. 

 

Kryckor & 

medicin vid 

behov. 

  10 dagar 

1 mån 

Led- 

funktion 

 

Svullnad 

 

 

Smärta 

· Sign i gr 2 efter 

10 dagar & 1 mån 

 

· Ingen sign 

skillnad mellan gr 

 

· Ingen sign 

skillnad mellan gr 

5/10 

Medel 
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Bergqvist et 

al., (1999) 

[41] 

48 män 

25 

kvinnor 

Akut 

fotdis 

15-25 år 

Grad 2-3 

N= 39 

Ankle brace i 3v 

 

Tidiga rr & 

viktbärande men 

ingen SG 

N= 34 

Kompression 

bandage i 3v 

 

Tidiga rr & 

viktbärande 

men ingen SG 

  3-5 

dagar 

2,4 & 10 

v. 

ROM 

 

Posturalt 

svaj 

 

Led 

position 

 

M. styrka 

 

 

Figur 8 

· Ingen sign 

skillnad mellan gr 

· Sign bättre i v 2 

m. stöd i gr 2. 

 

· Ingen sign 

skillnad mellan gr 

 

· Ingen sign 

skillnad mellan gr 

 

Vid 10 v sprang 

gr 1 sign fortare 

4/10 

Medel 

Butcher et 

al., (1992) 

[42] 

153 män 

67 

kvinnor 

14-78 år 

N= 118 

Melleotrain 

Varje dag i 14 

dagar 

 

Medicin om 

nödvändigt 

N= 102 

Medicin om 

nödvändigt 

  Efter 2 v Smärta: 

VAS 

 

 

Begränsn-

ing i 

aktivitet 

· Sign bättre inom 

båda gr. 

· Gr 1 sign jämf. 

m. gr 2 

· Skillnaderna 

mellan gr var ej 

sign 

4/10 

Medel 

Leanderson 

& Wredmark 

(1995) 

[43] 

48 män 

25 

kvinnor 

Grad 2-3 

Medelåld. 

28 år 

N= 34 

Kompressions 

bandage i 3 v. 

 

Tidiga rr & 

viktbärande 

N= 39 

Aircast, air 

stirrup i 3 v. 

 

Tidiga rr & 

viktbärande 

  3-5 

dagar, 2, 

4 & 10 v 

Klinisk 

examina 

 

SIP score 

 

Karlsson 

score 

 

Sick 

leave 

· Ingen sign 

skillnad mellan gr 

 

· Gr 2 var mer 

rörlig v 1 än gr 1 

· Ingen sign 

skillnad mellan gr 

 

· Gr 2 visade sign 

färre sjukdagar än 

gr 1 

3/10 

Lågt 
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5.5 Manuell mobilisering 

Tre artiklar föll under kategorin manuell mobilisering [44-46]. Tabell 8 visar en 

sammanställning av artiklarna. Tabellerna är ordnade efter kvalitetsvärde. Förkortningar och 

förklaringar av begrepp förklaras i Bilaga 2. 

5.5.1 Effekter på symtom 

Smärta: Två artiklar med medelhögt bevisvärde tittade på effekterna av smärta. [45- 46].  En 

visade på ingen signifikant skillnad mellan grupperna [45] och den andra visade att 

interventionsgruppen hade signifikant skillnad inom gruppen efter en behandling [46]. Dessa 

artiklar ger ett otillräckligt vetenskapligt underlag för effekter på smärta efter fotledsdistorsion 

med manuell mobilisering. 

 

Svullnad: En artikel med medelhögt bevisvärde tittade på effekter av svullnad. 

Interventionsgruppen visade på en signifikant skillnad efter en behandling inom gruppen [46] 

och utgör ett otillräckligt vetenskapligt underlag för effekter på svullnad efter 

fotledsdistorsion med manuell mobilisering. 

 

Range of motion: Alla artiklar med medelhögt bevisvärde tittade på rörelseomfång [44- 46]. 

Där alla tre såg en förbättring.  En artikel såg en signifikant skillnad för dorsalflexion inom 

interventionsgruppen [45]. En artikel såg en signifikant förbättring i interventionsgruppen 

jämfört med kontrollgruppen, men där visade alla grupper en signifikant förbättring inom 

grupperna [46]. I den tredje artikeln såg man en förbättring i interventionsgruppen och att det 

krävdes färre behandlingar i interventionsgruppen innan man såg full rörelse [44]. Dessa 

artiklar ger ett begränsat vetenskapligt underlag för effekter på ROM efter fotledsdistorsion 

med manuell mobilisering. 

  

Funktionell stabilitet/instabilitet: Ingen artikel tittade på funktionell stabilitet/instabilitet och 

utgör därför ett otillräckligt vetenskapligt underlag för effekter på den funktionella stabiliteten 

efter fotledsdistorsion med manuell mobilisering. 

5.5.2  Effekter på tid ifrån idrott 

En artikel med medelhögt bevisvärde tittade på återgång till normal aktivitet där återgång till 

idrott var en del. Interventionsgruppen kunde återgå till sin idrott efter 12.2 dagar och 

kontrollgruppen kunde återgå efter 13.4 dagar [44]. Den här artikeln utgör ett otillräckligt 
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vetenskapligt underlag för effekter på tid ifrån idrotten efter fotledsdistorsion med manuell 

mobilisering. 

5.5.3 Effekter på återstukningar 

Ingen artikel tittade på effekter på återstukningar, vilket ger ett otillräckligt vetenskapligt 

underlag för effekter på återstukningar efter fotledsdistorsion med manuell mobilisering. 
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Tabell 8. Sammanställer artiklar som utvärderar manuell mobilisering efter fotledsdistorsion. 

Författare 

& år 

FP Intervention 

Gr 1 

Intervention 

Gr 2 

Intervention 

Gr 3 

Uppföljning Utvärdering Resultat PEDro/ 

SBU 

Adams et 

al., (2001) 

[44] 

Gr 1: 

14 män 

5 kvinnor 

 

Gr 2: 

12 män 

7 kvinnor 

 

15-48 år 

N= 19 

AP mobilisering, 

Varannan dag i 2 v, 

max 6 behandlingar 

(liggandes, fot i 

smärtfri dorsalflex, 

mob sker AP via 

talus). 

 

RICE 

 

Efter 3 behandlingar 

tejp varje dag. 

N= 19 

RICE 

 

Efter 3 behandlingar 

tejp varje dag. 

 Före & efter 

varje 

behandling, 1 

dag efter. 

ROM: 

Dorsal flex 

 

Gait: 

Stegfart 

 

 

 

Steglängd 

 

 

 

 

Tid på ett ben 

 

 

Åter till 

aktivitet i 

dagar: 

Arbete 

Gång 

Löpning 

Idrott 

· Efter behandling 3 

sågs en sign 

förbättring i gr 1 

· Stegfarten ökade i 

båda gr. 

·Sign ökning mellan 

1-3 behandling i gr 1 

· Ökade i båda gr 

efter 3 behandling. 

· Sign ökning i gr 1 

efter 2 behandling 

jämf. m. gr 2 

· Tiden ökade i båda 

gr, ej sign skillnader. 

 

 

 

 

 

· Gr1: 6 Gr2: 5.3 

· Gr1: 7.7 Gr2: 9.2 

· Gr 1: 12.6 Gr2:13.3 

· Gr1: 12.3 Gr2: 13.4 

6/10 

Medel 
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Collins et 

al., (2004) 

[45] 

8 män 

8 kvinnor 

18-50 år 

Subakut 

grad 2 

Mvm för dorsal flex på 

talucurlarleden 3 set x 

10 rep, 1 min vila 

mellan varje. 

 

Under 3 dagar fick alla 

FP testa alla 

behandlingar i en 

random ordning. 

Placebo 

Samma som gr 1 fast 

med några undantag. 

 

Under 3 dagar fick 

alla FP testa alla 

behandlingar i en 

random ordning. 

Kontroll - 

Ingen 

behandling 

(FP har samma 

utgångspos. 

Som de övriga 

i 5 min, ingen 

manuell 

kontakt sker) 

 

Under 3 dagar 

fick alla FP 

testa alla 

behandlingar i 

en random 

ordning. 

 Dorsal flex 

 

 

Smärta 

· Sign skillnad inom 

gr 1 

 

· Ingen sign skillnad 

5/10 

Medel 

Eisenhart 

et al., 

(2003) 

[46] 

Gr 1: 

29.9±9.8 

år 

11 män 

17 

kvinnor 

 

Gr 2: 

32.8±13.3 

år 

10 män 

17 

kvinnor 

N= 28 

RICE + medicin, 

kryckor 

 

OMT 

(mjukdelstekniker) 

varierade beroende på 

osteopaten, 10-20 min. 

N= 27 

RICE + medicin, 

kryckor 

 1 v direkt 

efter 

behandling. 

Smärta: 

VAS 

 

Svullnad 

 

 

ROM: 

Goniometer 

· Efter 1 behanling 

visar gr 1 sign 

förbättring inom gr 

· Efter 1 behanling 

visar gr 1 sign 

förbättring inom gr 

· Efter 1 behandling 

visar gr 1 ingen sign 

förbättring inom gr 

· Vid 1v uppföljning 

visar båda gr sign 

förbättring inom gr 

· Vid 1 v uppföljning 

visar gr 1 sign 

förbättring jämf. m. 

gr 2 

5/10 

Medel 
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5.6 Övrigt 

Fyra artiklar föll under kategorin övrigt [47- 50]. Tabell 9 visar en sammanställning av 

artiklarna. Tabellerna är ordnade efter kvalitetsvärde. Förkortningar och förklaringar av 

begrepp förklaras i Bilaga 2. 

5.6.1 Effekter på symtom 

Smärta: En artikel med medelhögt bevisvärde visade på ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna [47]. En artikel med medelhögt bevisvärde visade på färre rapporterade smärta i 

operativ gruppen mot funktionell behandling, men inga signifikanta skillnader [49]. En artikel 

med medelhögt bevisvärde hade fler kvarstående smärta i immobiliserings gruppen än i 

funktionell behandling, men inga signifikanta skillnader [48]. Dessa artiklar ger ett begränsat 

vetenskapligt underlag för att övrigt inte har några effekter på smärta efter fotledsdistorsion. 

 

Svullnad: Alla artiklar tittade på effekter på svullnad [47- 50]. Tre artiklar hade ett medelhögt 

bevisvärde. En artikel såg inga signifikanta skillnader [49]. En annan såg inga signifikanta 

skillnader mellan grupperna, men signifikanta skillnader inom båda grupperna [47]. Den 

tredje såg större procentenhet i kvarstående symtom, där bland annat svullnad ingick, i 

gruppen som fick immobilisering, men inga signifikanta skillnader efter 12 månader [48]. En 

artikel hade ett lågt bevisvärde där det var fler kvarstående symtom, bland annat svullnad, 

efter tre månader i den konservativa behandlingsgruppen jämfört med den operativa 

behandlingen, men inga signifikanta skillnader [50]. Dessa artiklar ger ett begränsat 

vetenskapligt underlag för att övrigt inte har effekt på svullnad efter fotledsdistorsion. 

 

Range of motion: Ingen artikel tittade på rörelseutslaget och ger ett otillräckligt vetenskapligt 

underlag för effekter på rörelse med övrigt. 

 

Funktionell instabilitet/stabilitet: En artikel med lågt bevisvärde visade på tre gånger fler ”ge 

vika” symtom i den operativa gruppen än mot konservativ behandling.  Den artikeln tittade 

även på den funktionella stabiliteten vid återgång till idrott och fann att det fanns instabilitet i 

båda grupperna, men gav fler problem i den gruppen med konservativ behandling, men nivån 

på idrottandet hade försämrats hos fler i gruppen med operation [50]. En annan artikel med 

medelhögt bevisvärde visade dock på fler ”ge vika” i den funktionella behandlingen än mot 

operativ behandling [49]. En annan artikel med medelhögt bevisvärde som tittat på objektiv 

laxitet visade på ingen signifikant skillnad och den grupp som fått immobilisering hade fler 



 34 

kvarstående symtom, bland annat funktionell instabilitet, än de som fick funktionell 

behandling [48]. Dessa artiklar utgör ett motsägande vetenskapligt underlag för effekter på 

den funktionella stabiliteten med övrigt. 

5.6.2 Effekter på tid ifrån idrott 

Två artiklar med medelhögt bevisvärde [48- 49] har tittat på effekter på återgång till idrott. 

Den ena artikeln visade att den grupp som fick funktionell behandling tog längre tid för 

återgång till idrott, men hade signifikant bättre idrottsnivå än den grupp som fick 

immobilisering när de väl kom tillbaka. De såg även att tiden tenderar att relatera mer till 

graden av skada, men att det inte fanns några signifikanta skillnader som styrker det [48]. I 

den andra artikeln såg man att 78 % av alla försökspersoner hade återvänt till sin idrott [49]. 

Sammanfattningsvis finns det motsägande och otillräckligt vetenskapligt underlag för effekter 

på tid ifrån idrott efter fotledsdistorsion med övrigt. 

5.6.3 Effekter på återstukningar 

En artikel med lågt bevisvärde och två artiklar med medelhögt bevisvärde har tittat på effekter 

på återstukningar. Den med lågt bevisvärde visade på två stycken färre återstukningar i 

konservativ behandling jämfört med operativ behandling [50]. En med medelhögt bevisvärde 

visade på färre återstukningar i operativgruppen jämfört med funktionell behandling [49]. 

Däremot visade den andra artikeln med medelhögt bevisvärde att den gruppen som fick 

immobilisering fick fler återstukningar än funktionell behandling [48]. Sammanfattningsvis 

finns det otillräckligt vetenskapligt underlag för effekter på återstukningar efter 

fotledsdistorsion med övrigt.  
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Tabell 9. Sammanställer artiklar som utvärderar övrigt efter fotledsdistorsion. 

Författare 

& år 

FP Intervention 

Gr 1 

Intervention 

Gr 2 

Uppföljning Utvärdering Resultat PEDro/ 

SBU 

Bleakley et 

al., (2006) 

[47] 

58 män 

31 kvinnor 

29.9 år 

Akut fotdis 

N= 46 

Intermittent is 10 min is, 

10 min vila, 10 min is, 

10 min vila varje 2 h i 

72 h 

 

Övningar för 

proprioception & rr 

1ggr/dag i 1 vecka 

N= 43 

Standard is 20 min 

varje 2 h i 72 h 

 

Övningar för 

proprioception & rr 

1ggr/dag i 1 vecka 

1,2,3,4 & 6 

veckor 

Funktion 

 

 

 

Svullnad 

 

 

Smärta: 

Vila 

 

 

 

Aktivitet 

· Ingen sign skillnad 

mellan gr 

· Sign skillnad inom 

båda gr 

· Ingen sign skillnad 

mellan gr 

· Sign skillnad inom 

båda gr 

· Ingen sign skillnad 

mellan gr 

· Sign skillnad inom 

båda gr 

· Gr 2 visade sign 

skillnad jämf. m. gr 1 

7/10 

Medel 

Ardèvol et 

al., (2002) 

[48] 

93 män 

28 kvinnor 

Grad 3 

Sportsmän 

N= 57 

Immobilisering 

 

Gips i 21 dagar, 

elevation & medicin 

varje 8 h i 2 dagar. 

 

Sedan proprioception 

(tilt board), 15 min 2ggr/ 

dag i 15 dagar. 

Totalt 36 dagar. 

N= 64 

Funktionell behandling 

 

Kryoterapi i 40 min 

varje 12 h + yttre stöd 

i 2 dagar. Viktbärande 

med stöd i 17 dagar. 

 

Sedan proprioception 

(tilt board), 15 min 

2ggr/ dag i 15 dagar. 

Totalt 32 dagar. 

3, 6 & 12 

mån 

Objektiv 

laxitet 

 

Symtom: 

Funkt stab. 

Svullnad 

Smärta 

Stelhet 

 

Återstukning 

 

Sportnivå 

 

Tid innan 

tillbaka i idrott 

· Ingen sign skillnad 

mellan gr 

 

· Större procent av 

symtom i gr 1, ingen 

sign skillnad mellan gr 

efter 12 mån. 

 

 

· 19.3% i gr 2 & 21.9% i 

gr 1 

· Gr 2 visade sign 

skillnad vid 3 mån 

· Gr 2 hade sign längre 

tid innan återgång 

· Tenderar att relatera 

till typ av skada, ej sign 

skillnad. 

5/10 

Medel 
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Bogaard et 

al., (2003) 

[49] 

Gr 1: 

133 män 

48 kvinnor 

 

Gr 2: 

125 män 

64 kvinnor 

 

Grad 3 

17-45 år 

N= 181 

OP 

 

Rehab: 

V 1 – RICE 

V 2 – ROM & 

koordination 

V 3 – 6 – wobble board 

& trampoline för att öka 

proprioception + styrka 

N= 189 

Funktionell behandling 

Icke viktbärande gips i 

5 dagar, sedan 

dauerbinda eller tejp i 

6 v. 

 

Rehab: 

V 1 – RICE 

V 2 – ROM & 

koordination 

V 3 – 6 – wobble 

board & trampoline för 

att öka proprioception 

+ styrka 

1,2, 6 v, 3 & 

6 mån efter 

skada. 

 

6 år 

Smärta 

 

 

 

 

Ge vika 

 

 

 

 

 

Återstukning 

 

Svullnad 

Åter i idrott 

 

Provacz score 

Good score 

Tegnerscore 

Radiographic 

score 

· Färre i gr 1 som hade 

smärta än i gr 2 

· 38 % av alla FP 

upplevde ömhet över 

leden. 

· Färre i gr 1 som 

rapporterade ge vika än i 

gr 2 

· Gr 1 hade färre 

positiva främre 

draglådetest 

· Färre i gr 1 som hade 

återstuk. än i gr 2 

· Inga sign skillnader 

· 78 % av alla FP hade 

återgått till idrott 

· Sign högre poäng i gr 1 

· Sign bättre i gr 1 

· Ingen sign skillnad 

· Ingen sign skillnad 

4/10 

Medel 

Evans et al., 

(1984) 

[50] 

Gr 1: 

39 män 

11 kvinnor 

24.7 år 

 

Gr 2: 

36 män 

14 kvinnor 

25.5 år 

N= 50 

Operativ behandling 

 

Följd av 3 v i ett below-

knee plaster cast. Fick 

bära vikt med hälp av 

kryckor. Efter 3 v ett 

elastiskt stöd sattes på. 

Övervakad SG – 

mobilisering, styrka & 

proprioception. 

N= 50 

Konservativ 

behandling 

 

Följd av 3 v i ett 

below-knee plaster 

cast. Fick bära vikt 

med hälp av kryckor. 

Efter 3 v ett elastiskt 

stöd sattes på. 

Övervakad SG – 

mobilisering, styrka & 

proprioception. 

3 mån, 2 år Åter i arbete 

 

Ge vika 

 

Återstukning 

Symtom 

 

Åter i sport: 

Funk stab 

· 1-2 v tidigare i gr 2 än 

i gr 1 

· 3 ggr mer än gr 1 än i 

gr 2 

· 13st i gr 1 & 11st i gr 2 

· Fler kvarstående 

symtom i gr 2 vid 3 mån 

 

· Fanns i båda gr, men 

gav mer problem i gr 2 

· Symtom som minskat 

aktivitetsnivå i sport var 

10st i gr 1 & 5st i gr 2 

2/10 

Lågt 
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5.7 Evidenssammanställning 

I tabell 10 redovisas en sammanställning av evidensstyrkan av de olika underkategorierna, 

vilka rehabiliteringsmetoder som visar effekt och inte visar effekt. 

 

Tabell 10. Evidensstryka. 1 = starkt vetenskapligt underlag, 3= begränsat vetenskapligt 

underlag, 0= otillräckligt/motsägande vetenskapligt underlag. 

Rehabilitering: Effekter på: Evidensstyrka 

- effekter: 

Evidensstyrka 

- inga effekter: 
Maskinell 

behandling 

Symtom: 

Smärta 

Svullnad 

ROM 

Funktionell 

stab/inst 

Tid ifrån idrott 

Återstukningar 

 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

1 

3 

3 

 

 

3 

 

Träning Symtom: 

Smärta 

Svullnad 

ROM 

Funktionell 

stab/inst 

Tid ifrån idrott 

Återstukningar 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

 

 

 

3 

Mental träning Symtom: 

Smärta 

Svullnad 

ROM 

Funktionell 

stab/inst 

Tid ifrån idrott 

Återstukningar 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

Yttre stöd Symtom: 

Smärta 

Svullnad 

ROM 

Funktionell 

stab/inst 

Tid ifrån idrott 

Återstukningar 

 

3 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

Manuell 

mobilisering 

Symtom: 

Smärta 

Svullnad 

ROM 

Funktionell 

stab/inst 

Tid ifrån idrott 

Återstukningar 

 

0 

0 

3 

 

0 

0 

0 

 

Övrigt Symtom: 

Smärta 

Svullnad 

ROM 

Funktionell 

stab/inst 

Tid ifrån idrott 

Återstukningar 

 

 

 

0 

 

0 

0 

0 

 

3 

3 

 



 38 

6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Sökningen av litteraturen bedrevs i fyra av de största medicinska databaserna, vilket är en av 

studiens styrkor. Databaserna visade på ett stort dubblettantal. Med tanke på ett förväntat 

dubblettantal även i andra databaser medförde detta att en sökning i fler databaser inte 

genomfördes. De sökord som användes gav ett stort antal artiklar och en stor bredd på 

rehabilitering efter fotledsdistorsion och artiklarna begränsades därför till RCT- studier för att 

göra arbetet mer hanterbart. Det ska dock påpekas att på grund av denna begränsning så kan 

viktiga artiklar inom ämnet ha missats. Författaren ville med denna studie titta på akuta 

skador och exkluderade därför studier som endast studerat rehabilitering vid kroniska tillstånd 

som exempelvis kronisk instabilitet efter fotledsdistorsion. På grund av detta kan viktiga 

rehabiliteringsmetoder för den funktionella instabiliteten i foten ha missats. För att stärka 

sökningen inkluderades artiklar efter en granskning av inkluderade artiklars relaterade artiklar 

och referenslistor. 

 

Skattningen av artiklarna i PEDro stärker kvalitén på studien och skattning av artiklarna i 

PEDro skedde på ett tillförlitligt sätt. Författaren granskade och poängsatte alla artiklar utefter 

PEDro scale. Sedan jämfördes poängen med skattningen på PEDro:s databas. De artiklar som 

inte var skattade där gick författaren igenom en gång till, eftersom författaren då var mer 

säker på hur poängsättningen gick till och för att undvika att skattningen blev subjektiv. 

 

Endast fyra av de inkluderade artiklarna [26, 27, 30, 31] hade ett högt bevisvärde enligt SBU 

där två av dessa [26, 27] fanns under kategorin maskinell behandling och två [30-31] fanns 

under kategorin träning och utgjorde enda chansen för evidensstyrka ett i denna studie. 

Maskinell behandling hade även möjlighet att uppnå evidensstyrka två i den här studien. Alla 

kategorier utom träning och mental träning hade möjlighet att uppnå evidensstyrka tre. 

Författaren valde att tolka en artikel med högt bevisvärde som ett begränsat vetenskapligt 

underlag, eftersom ingen tolkning av den typen av resultat har gjorts. Detta bidrog till att fler 

slutsatser kunde dras. 

 

De inkluderade artiklarna bestod av olika rehabiliteringsformer. Vid analysen grupperades 

artiklarna in efter de olika rehabiliteringsformerna. Fördelar med en gruppering kan vara att 

resultatet blir mer överskådligt, lättare att utläsa och effekterna av rehabiliteringen blir 
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tydligare. De olika grupperna analyserades därefter utifrån effekter på symtom, tid ifrån idrott 

och återstukningar. Fördelar med det är att svaret på studiens frågeställningar blir väldigt 

tydligt. Nackdelar kan vara att man går miste om andra värdefulla fynd som de enskilda 

artiklarna funnit.  

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med den här studien var att granska den vetenskapliga litteraturen avseende effekterna 

av rehabiliteringen efter fotledsdistorsion. Med effekter menades effekter på att minska 

symtom, återstukning och tid ifrån idrott. Detta är intressant med tanke på hur svårt det är att 

lägga upp en rehabiliteringsplan som syftar till att effektivt kunna återgå till sin idrott utan 

symtom och utan att riskera en återstukning. Resultatet visar att det finns evidens både för 

rehabiliteringsmetoder som ger effekt och för rehabiliteringsmetoder som inte ger effekt. Det 

vetenskapliga underlaget för rehabilitering som inte kunnat påvisa någon effekt fanns under 

kategorierna maskinell behandling, träning och övrigt. Under maskinell behandling fanns ett 

starkt vetenskapligt underlag för att inte kunna påverka smärta och ett begränsat vetenskapligt 

underlag att inte kunna påverka svullnad, range of motion och tid ifrån idrott. Under kategorin 

träning fanns ett begränsat vetenskapligt underlag för att inte kunna påverka range of motion 

och under kategorin övrigt fanns ett begränsat vetenskapligt underlag för att inte kunna 

påverka smärta och svullnad. Det vetenskapliga underlaget för rehabilitering som visar effekt 

efter akuta fotledsdistorsioner är begränsat och få artiklar jämför olika insatser mot varandra 

som exempelvis bandage mot träning. Det begränsade vetenskapliga underlaget för 

rehabiliteringsmetoder som ger effekt finns inom manuell mobilisering för att effektivt öka 

rörelseutslaget efter fotledsdistorsion och inom yttre stöd där ett below-knee cast visat sig 

vara mest effektiv på smärta än andra yttre stöd. Tidigare studier har påvisat att ett 

proprioceptivt träningsprogram på balansplatta är effektivt när det gäller återstukningar hos 

personer med en historia av fotledsdistorsion [7, 12, 20]. Den här studien visar på att det 

tenderar till att det även är så hos personer med akut fotledsdistorsion [30, 33]. Resultatet 

visar även att ett ortosliknande stöd kan vara mer effektivt än vanliga bandage vad gäller tid 

ifrån idrott. Underlaget för dessa påståenden brister dock och är motsägande och inga 

slutsatser kan dras, därför efterlyses fler RCT- studier med högt bevisvärde, men även studier 

som jämför olika insatser mot varandra. 

6.2.1 Maskinell behandling 

Efter granskning av resultatet framkom ett starkt vetenskapligt underlag för att maskinell 

behandling inte kan påverka smärta och ett begränsat vetenskapligt underlag för att inte kunna 
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påverka svullnad, range of motion och tid ifrån idrott. Ett otillräckligt vetenskapligt underlag 

framkom för att ge effekter på övriga symtom och återstukningar. Ultraljud och 

laserbehandling fanns under det starka vetenskapliga underlaget att inte kunna påverka 

smärtan [26, 27]. Eftersom dessa är två olika insatser kan resultatet vara något missvisande 

när bara en artikel avhandlar varje metod. Ultraljud visar också att det inte kan påverka 

svullnaden och rörelseutslaget [27]. Det kan dock vara svårt att dra en slutsats i hur effektivt 

ultraljud är, eftersom bara en artikel studerat det och att försökspersonerna fick många andra 

insatser samtidigt. Däremot hade artikeln ett högt bevisvärde, vilket ger en större 

tillförlitlighet och en annan studie visar på liknande resultat gällande smärta och svullnad med 

ultraljud [51]. Laserbehandling visar på att det kan ha en viss effekt på svullnad, men att det 

inte finns några signifikanta jämförelser med kontrollgruppen [29]. Det visar även att en 

laserbehandling inte har bättre effekt på tid ifrån idrott än en placebo behandling [26]. 

Laserbehandling har en viss effekt på återstukningar där en hög dos visat sig vara mest 

effektiv jämfört med låg dos. Däremot visade även placebobehandlingen mindre 

återstukningar än låg dos [26], vilket gör det svårare att dra några slutsatser kring 

effektiviteten kring laserbehandlingen. 

6.2.2 Träning 

Efter granskning av resultatet framkom ett begränsat vetenskapligt underlag för att träning 

inte har någon effekt på range of motion och ett otillräckligt vetenskapligt underlag för att 

träning har effekt på övriga symtom, tid ifrån idrotten och återstukningar. Ingen artikel tittade 

på effekterna på tid ifrån idrotten, vilket gör det svårt att dra några slutsatser kring effekten av 

träning på tid det tar att återgå till idrott. När det gäller personer med en historia av 

fotledsdistorsioner har man sett att ett proprioceptivt träningsprogram på balansplatta är 

effektivt när det gäller att förebygga återstukningar [7, 12, 20]. Två artiklar [30, 33] där man 

testat effekten av balansplatta visade på en signifikant skillnad i antalet återstukningar än hos 

dem som inte fick balansträningen, vilket tyder på att det även kan finnas en effekt hos dem 

som inte har en historia av fotledsdistorsion. När det gäller andra balansövningar visade en 

artikel [34] på en signifikant skillnad med färre återstukningar och den andra inte [32]. Detta 

kan bero på att den med signifikant skillnad hos dem som fått balansträning genomfördes i 

grupp, vilket kanske kan medföra en större motivation hos patienterna. En artikel som testade 

effekterna av ett individuellt progressivt träningsprogram [31] som bland annat innehöll 

balans, gång, löpning och hopp visade på ingen signifikant skillnad, varken efter tre månader 

eller efter ett år. Detta kanske beror på att träningsprogrammet gavs för sällan, nio gånger på 
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tre månader. De studier som visat på en signifikant skillnad har gett interventionen antingen 

dagligen eller två- tre gånger i veckan. Samma artikel tittade även på effekter på 

rörelseomfånget och på funktionell instabilitet, men hittade inga signifikanta skillnader där 

heller, vilket kan bero på samma orsak. Två artiklar till tittade på effekter på den funktionella 

instabiliteten [32-33] och fann signifikanta förbättringar i interventionsgruppen, vilket kan 

bero på att de genomförde interventionerna oftare. 

6.2.3 Mental träning 

Ingen av artiklarna tittade på effekterna av tid ifrån idrott och återstukningar [35- 36], vilket 

utgör ett otillräckligt vetenskapligt underlag för mental träning och svårt att kunna dra 

slutsatser om dess effektivitet. Efter granskning av symtom framkom även där ett otillräckligt 

vetenskapligt underlag med inga signifikanta skillnader. Detta kanske beror på att båda 

grupperna fick många sjukgymnastiska insatser som kan påverka resultatet, men även att 

mental träning kan vara svårt att lära sig på sådan kort tid. 

6.2.4 Yttre stöd 

Ingen studie har jämfört något yttre stöd mot en annan intervention som exempelvis träning 

av någon form. Detta hade varit intressant för att se om yttre stöd är att föredra som 

rehabilitering framför andra metoder eller inte. Alla studier utom en [37- 41, 43] jämförde ett 

yttre stöd mot ett eller flera andra yttre stöd där även annan rehabilitering kunde ingå. Den 

slutsats man kan dra är ifall något yttre stöd är bättre än det andra, men inte hur effektivt yttre 

stöd är jämfört med inget alls eller något annat. Den studie som inte jämförde mot ett annat 

yttre stöd [42] hade en kontrollgrupp som inte fick någonting och där kunde man se att det 

yttre stödet gav en signifikant skillnad i smärta jämfört med kontrollgruppen, men att det inte 

fanns några skillnader i begränsningar i aktivitet. 

 

Efter granskning av resultatet framkom ett otillräckligt vetenskapligt underlag för effekter på 

tid ifrån idrotten. Det man sett är att ett below –knee cast [38] och ett aircast air stirrup stöd 

[43] som båda är en form av ortos har signifikant färre sjukdagar ifrån sin aktivitet jämfört 

med vanliga bandage, men efterstom evidenstyrkan är för låg kan inga slutsatser dras. Ett 

begränsat vetenskapligt underlag framkom vid effekter av smärta där ett below-knee cast visar 

sig vara signifikant mer effektivt än andra yttre stöd [37- 38]. Däremot fanns inga signifikanta 

skillnader mellan ett air cast ankle brace jämfört med ett elastiskt bandage [40]. 
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När det gäller minskningen av återstukningar har man sett att tejp är effektivt [18], men ingen 

artikel i denna studie har granskat tejp som ett yttre stöd, men har heller inte visat att något 

annat yttre stöd är effektivt i att minska återstukningar. Tejp har dock inte bättre effekt vad 

gäller prevention av fotledsdistorsion än ett stödbandage och är en mer kostsam metod än 

stödbandage [19]. En studie tittade på den kostnadseffektiva aspekten på yttre stöd och kom 

fram även där att ett vanligt bandage var mest kostnadseffektivt [38]. 

6.2.5 Manuell mobilisering 

Efter granskning av resultatet framkom begränsat vetenskapligt underlag för effekter på 

symtom och ett otillräckligt vetenskapligt underlag för effekter på tid ifrån idrotten och 

återstukningar. Hos personer med kroniskt återkommande fotledsdistorsioner har man sett att 

mobilisering med rörelse kan påverka rörelsen i fotleden positivt [22, 23]. Samtliga 

inkluderade artiklar [44- 46] studerade effekten på rörelsen i fotleden och fann god förbättring 

inom interventionsgrupperna, vilket visar på att mobiliseringar även har effekt på rörelsen hos 

personer med akut fotledsdistorsion. Det är främst dorsal flexionen som man ser effekten på. 

En artikel visade på signifikant skillnad inom interventionsgruppen gällande smärta [46], men 

en annan visade på ingen signifikant skillnad [45]. Detta kan bero på att i den studien som inte 

såg någon signifikant skillnad fick försökspersonerna testa alla tre interventioner, vilket kan 

göra det svårt att dra någon slutsats om vilken intervention som är mest effektiv. Osteopatisk 

manuell terapi kan ge signifikanta skillnader inom gruppen efter en behandling vad gäller 

svullnad [46]. Bara en artikel tittade på effekterna på återgång till idrott [44] där 

interventionsgruppen återgick efter 12.2 dagar, vilket var 1.2 dagar tidigare än 

kontrollgruppen. Eftersom ingen artikel tittade på effekterna på återstukningar är det svårt att 

dra någon slutsats om manuell mobilisering kan påverka det. 

 

6.2.6 Övrigt 

Ingen artikel som inkluderades studerade endast effekterna av PRICE. Det verkar dock vara 

en vedertagen och godkänd metod i ett akut skede, eftersom 5 artiklar [29, 40, 44, 46, 49] 

använder det i någon form i rehabiliteringen och ett flertal artiklar [27, 33, 37, 38, 39, 48] 

använder delar av den metoden som en del av rehabiliteringen oavsett vilken intervention i 

övrigt som gavs. I PRICE används is som ett delmoment och anses vara ett vanligt alternativ i 

att behandla ortopediska åkommor. Idag ifrågasätts isens effektivitet som behandling, 

eftersom bandage förhindrar kylan att tränga igenom [15, 17]. Därför hade det varit intressant 

att se studier som jämfört isbehandling mot andra behandlingar för att se dess effektivitet. Den 
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studie som inkluderats jämför endast olika isbehandlingar mot varandra där även övningar för 

proprioceptionen gavs. Eftersom båda grupperna visade på signifikanta skillnader inom 

grupperna är det svårt att säga ifall det var isen eller övningarna som gav effekt [47]. I PRICE 

ingår även elevation och kompression [15], men ingen inkluderad studie har studerat dess 

effektivitet.  En annan studie har visat att med dessa komponenter kan svullnaden påverkas, 

men kritiserar dess långvariga effekt efter behandlingen [16]. Trots vårdares acceptans för 

PRICE finns det ändå studier som visar att vi bör vara kritisk mot delar av dess effektivitet. 

 

De andra studierna under kategorin övrigt är svårt att dra några gemensamma slutsatser kring, 

eftersom de har olika interventioner. Det de har gemensamt är att alla försökspersoner har 

drabbats av en grad 3 skada. Trots att de har testat lite olika interventioner tycks ändå en 

gemensam nämnare visas och tyder på att immobilisering efter grad 3 skada är mindre 

effektivt vad gäller symtom, återstukningar och nivån på aktivitet när man återgått än tidig 

aktivering. Tidigt viktbärande övningar tenderar till att vara mer effektivt oavsett efter 

operation eller inte. De tidigt viktbärande övningarna verkar dock göra att det tar längre tid att 

återgå till aktivitet, men skapar mindre problem när man väl är tillbaka. [48-49]. Där man 

däremot hade jämfört operativ behandling mot konservativ behandling där båda grupper hade 

en period av immobilisering visade det sig att den konservativa behandlingen gav bättre 

resultat vad gäller återgång till arbete, funktionell stabilitet och återstukningar. Symtomen gav 

dock fler problem i den gruppen, men symtomen hade minskat aktivitetsnivån hos fler 

personer i operationsgruppen [50]. Efter immobilisering har man även sett att 30 % hade 

kvarstående instabilitet i foten i upp till ett år efter första stukningen [9], vilket styrker att 

immobilisering inte är det bästa alternativet som rehabilitering.  
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7 KONKLUSION 

Den rehabilitering som framkommit av denna litteratursammanställning för akut eller subakut 

fotledsdistorsion är olika maskinella behandlingar, träningsprogram, manuella mobiliseringar, 

yttre stöd, mental träning och övriga rehabiliteringsmetoder som bestod av isbehandling, 

operation eller immobilisering. De mest framträdande resultaten visade att maskinell 

behandling inte kan påverka smärta, svullnad, rörelsen och tid ifrån idrott. Däremot kan 

manuell mobilisering förbättra rörligheten efter fotledsdistorsion och ett below-knee cast kan 

minska smärta mer effektiv än andra yttre stöd. Resultatet pekar dock på att träning på 

balansplatta kan minska risken för återstukningar och att ortoser är mer effektivt än vanliga 

bandage på tid ifrån idrott. Underlaget för dessa påståenden är dock bristande och fler studier 

med hög kvalitet efterlyses.  
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Bilaga 2 

 

Ordlista på förkortningar och förklaringar av begrepp i artikeltabeller. 

 

ADL  Aktivteter i dagligt liv 

Aircast  Ortos   

Air stirrup  Ortos 

Ankle brace  Ortos 

Anpass  Anpassat 

AP  Anterioposterior 

Behand   Behandling 

Below-knee cast Skoliknande ortos, stödjer hela foten och underbenet 

Below-knee plaster cast Skoliknade gips 

Bledsoe boot  Skoliknande ortos, stödjer hela foten och underbenet 

Dis  Distorsion 

Elastic wrap  Elastiskt bandage 

ES  Elictrical Stimulation 

Examina  Examination 

FAOS  Foot and ankle score 

Flex  Flexion 

Fotdis  Fotleds distorsion 

FP  Försökspersoner 

Funk  Funktionell 

Ggr  Gånger 

Gr  Grupp/ grupper 

H  timmar 

Immob  Immobilisering 

Info  Information 

Inst  Instabil 

Jämf  Jämfört 

Komb  Kombinerat 

Kompress  Kompressions 

M.  Med eller muskel 

Medelåld  Medelålder 

Melleotrain  Form av bandage 

Min  Minuter 

Mob  Mobilisering 

Mvm  Mulligans mobilisation with movement 

Mån  Månader 

Mät  Mätning 

NMES  Neuromuscular Electrical Stimulation 

Norm  Normal 

OMT  Osteopatisk manuell terapi 

Prog  Program 

QoL  Quality of life 

Rehab  Rehabilitering 

RICE  Rest, ice, compression, elevation 

ROM  Range of motion 

RR  Rörelse 
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Fortsättning: Ordlista på förkortningar och förklaringar av begrepp i artikeltabeller. 

 

Sek  Sekunder 

SF-12  Short- form 12 

SG  Sjukgymnastik 

Sign  Signifikant/ Signifikanta  

SIP score  The  Sicness Impact Profile 

SLST  Single leg stance test 

Stab  Stabilitet 

Utgångspos  Utgångsposition 

Tilt board  Vickbräda, ej åt alla håll 

Tubigrip  Bandage 

Tubular bandage Bandage på rulle  

V  Vecka 

VAS  Visuell Analog Skala 

Walking cast  Skoliknande ortos, stödjer hela foten och underbenet 

Wobble board Balansplatta, åt alla håll 

Återg  Återgång 

Återstuk  Återstukning 

Övn  Övningar 

 

 

 

 

 


