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Abstrakt

Funktionell fotledsinstabilitet, FAI, beskrivs som en känsla av att foten ger vika. Vid FAI 

skadas fotens strukturer och skapar då instabilitet, nedsatt proprioception, styrka och 

muskelaktivitet. Rehabiliteringen av FAI syftar till att återställa den funktionella stabiliteten.

Syfte: Syftet med studien var att granska den vetenskapliga litteraturen avseende effekterna 

av rehabilitering på funktionell fotledsinstabilitet. Metod: Litteratursökning skedde i fem 

databaser, och totalt 170 artiklar hittades, varav 12 inkluderades. Dessa granskades och 

kvalitetsbedömdes enligt PEDro-scale, varefter evidensen för behandlingsformerna 

sammanställdes med hjälp av SBU:s kriterier. Resultat: Fem olika träningsformer framkom 

av litteraturstudien; neuromuskulär träning, balans-, styrke-, koordinations- och 

proprioceptionsträning. En behandlingsform fick begränsat vetenskapligt underlag. Det var

balansträning, där posturalt svaj, ledpositionskänsla och funktion mättes. För de övriga 

behandlingsformerna var det vetenskapliga underlaget otillräckligt. Konklusion:

Balansträning i kombination med taktil stimulering var den rehabilitering som visade sig vara 

mest effektiv på kortast tid. Fler och större studier behövs för att säkerställa effekterna av 

varje intervention.

Nyckelord: Evidens, funktionell fotledsinstabilitet, litteraturstudie, rehabilitering, träning.
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Ligamentskador står för ca 25 % av alla idrottsskador, och 90 % av dessa skador drabbar de

laterala ligamenten i fotleden (Bernier & Perrin, 1998). Detta medför att fotledsdistorsion är 

den vanligaste förekommande idrottskadan, 10 % -30 % av idrottsutövarna drabbas av detta 

(Coughlan & Caulfield, 2007). Dessa fotledsdistorsioner leder ofta i efterförloppet till

återkommande distorsioner och instabilitet i fotleden (Mitchel, Dyson, Hale & Abraham, 

2008a). Omkring 20 % -40 % upplever kvarvarande smärta i månader och i vissa fall år efter 

en fotledsdistorsion (Renström, 1994). Detta tros bero på sensomotorisk dysfunktion, 

mekanisk instabilitet, bristande styrka eller en kombination av dessa (Ross, Arnold,

Blackburn & Brown 2007).

Foten och dess stabilitet spelar en viktig roll då den tar upp stora delar av kroppsvikten

(Levangie & Norkin, 2005). Den måste klara av att vara en stadig understödsyta för resten av 

kroppen, och samtidigt vara en stabil hävstång under frånskjutsfasen vid gång. Foten måste

vara tillräckligt flexibel för att kunna dämpa rotationer från mer proximala leder, och kunna ta 

emot stötar orsakade av kroppsvikten vid belastande aktiviteter, exempelvis gång eller 

löpning. Dessutom krävs att foten kan anpassa sig till varierande och ojämnt underlag. 

Ledkapseln är svag, och leden är därför beroende av fungerande ligament som stabiliserar 

leden. Foten består av 28 ben som tillsammans med 25 leder ser till att foten kan röras. 

Funktionellt delas foten in i tre delar; fotroten, mellanfoten och framfoten. Den led som i 

dagligt tal kallas fotleden är talocruralleden, mellan tibia, fibula och talus. Denna led är en 

synovial gångjärnsled med ledkapsel och ligament som stabiliserar. Lateralt stabiliseras 

fotleden av Ligamentum Talufibulare anterior och posterior, Ligametum Calcaneofibulare och 

Membrana Interossea cruris mellan tibia och fibula. Medialt stabiliserar Ligamentum 

Delioideum (Levangie & Norkin, 2005).

Fotledsdistorsion uppstår vanligen vid supination i fotleden och rotation av benet, vanligtvis 

vid enbensstående och då framför allt i landning från ett hopp, fall eller vid nedstigning till en 

lägre nivå. Direkt efter en fotledsdistorsion tappar foten kontrollen över supinationen 

markant. Vid en distorsion sker rörelsen för snabbt för att reflexerna ska hinna reagera. Störst 

är risken vid idrott på hög belastningsnivå och i kontaktidrotter (Santilli et al. 2005). Akut 

fotledsdistorsion behandlas med direkt kompression, vila, kyla och högläge. Målet är att 

minska blödningen som skapar ett tryck och resulterar i smärta i den omkringliggande 

vävnaden (Holmström & Moritz, 2007). Subakut fotledsdistorsion behandlas med eventuell
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smärtlindring i samband med styrke- och balansträning och i vissa fall operation (Lin, Gross 

& Weinhold, 2006). 

För tidig återgång till hög fysisk aktivitet kan vara en orsak till funktionell fotledsinstabilitet, 

FAI (Matsusaka, Yokoyama, Tsurusaki, Inokuchi & Okita 2001). Begreppet FAI beskrevs

första gången av Freeman (1965) som en känsla av att foten och fotleden ger vika, ofta efter 

upprepade fotledsdistorsioner. Vid FAI skadas fotens strukturer vilket leder till instabilitet, 

nedsatt proprioception, styrka och muskelaktivitet (Ross & Guskiewicz, 2006). För att 

diagnostisera FAI räcker det inte att känna nedsatt styrka, då detta inte alltid förekommer. På 

senare tid har det lagts till att FAI inkluderar strukturskador av det stödjande nätverket runt

fotleden, såsom ligament, senor och neuromuskulära komponenter (Powers, Buckley, 

Kaminski, Hubbard & Ortiz, 2004). Det nämns fyra möjliga orsaker till FAI: mekanisk 

instabilitet, svag peroneus, tibiofibular distorsion och nedsatt proprioception (McKnight & 

Armstrong, 1997). Vid FAI finns en förändrad reaktionstid för de muskler som stabiliserar 

fotleden. Dessa muskler är Tibialis anterior, Peroneus longus, Peroneus brevis och Extensor 

digitorum longus, vilket leder till ökad risk för upprepade distorsioner (Mitchell et al. 2008a). 

Hubbard och Kaminski (2002) använder ett frågeformulär (Functional Ankle Instability 

Questionnaire) för att diagnostisera FAI där deltagarna får svara på frågor om upprepade 

distorsioner, upplevd svaghet och instabilitet och hur allvarlig den initiala skadan var. Det ska 

heller inte förekomma någon mekanisk instabilitet.

Rehabiliteringen av FAI syftar till att återställa den funktionella stabiliteten. Isokinetisk

styrketräning förekommer i rehabiliteringen (Sekir, Yildiz, Hazneci, Ors & Aidin, 2005;

Kidgell, Horvath, Jackson & Seymour, 2007; Matsusaka et al. 2001 ), likaså 

koordinationsträning i syfte att öka den posturala stabiliteten (Ross et al. 2007;  Ross & 

Guskiewicz 2006; Powers et al. 2004). För att förbättra det neuromuskulära systemet och 

fotledskontroll efter FAI används balansträning på ett ostabilt underlag (Kidgell et al. 2007).

Tejpning används i vissa fall för att öka den taktila stimuleringen från fotleden (Matsusaka et 

al. 2001). Att förbättra proprioceptionen i den skadade fotleden är också vanligt under 

rehabiliteringen (Eils & Rosenbaum, 2001).

Isokinetisk styrketräning innebär att rörelsen sker med en konstant hastighet genom hela 

rörelsebanan (Thomeé, Augustsson, Wernbom, Augustsson & Karlsson, 2008). 

Neuromuskulär påverkan definieras som en skada i den motoriska enheten, ryggmärgens 
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framhornceller, dess neuron eller muskelfibrer (Grimby, 2004). Koordination innebär att 

ledvinklar ändras samordnat i relation till varandra för att åstadkomma en smidig rörelse. 

Balans definieras som förmågan att kontrollera tyngdpunkten i relation till understödsytan. 

Postural kontroll är förmågan att kontrollera kroppens position i rummet och anpassa den i 

förhållande till omgivningen (Shumway-Cook & Woollacott, 2007).

Sammanfattningsvis har vi sett vikten av en fungerande fotledsstabilitet för att kunna återgå 

till sin tidigare aktivitet. Utan korrekt rehabilitering är detta svårt, smärtsamt och tar tid.

Syfte
Syftet med studien var att granska den vetenskapliga litteraturen avseende effekterna av 

rehabilitering på funktionell fotledsinstabilitet.

Frågeställningar
 Hur rehabiliteras FAI?

 Hur effektiv är rehabiliteringen?

 Vilket evidensvärde har studierna?

Metod
Artiklar söktes i databaserna Amed, Cinahl, Medline, PEDro och Pubmed med sökorden

functional ankle instability, ankle instability, rehabilitation, exercise, foot injury/injuries,

sprain ankle, instability och problems i olika kombinationer (se tabell 1). I Pubmed sattes 

begränsningarna att studierna skulle vara skrivna på engelska, svenska, danska eller norska 

och vara gjorda på människor. Sökningarna utfördes till och med 1:a mars 2009.

Inklusionskriterier: studierna skulle innefatta rehabiliterande åtgärder vid funktionell 

fotledsinstabilitet och vara gjorda på människor.

Exklusionskriterier: studierna skulle inte jämföra olika operativa åtgärder eller rehabilitering 

efter operation.
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Sökningarna resulterade i totalt 170 träffar som granskades utifrån titel och tillgängligt 

abstrakt. 21 artiklar ansågs relevanta. Av sökträffarna var tre litteraturstudier. Deras 

referenslistor, liksom de inkluderade artiklarnas referenslistor, granskades men inga 

ytterligare relevanta studier hittades. Nio artiklar föll bort då åtta artiklar inte undersökte 

rehabiliterande åtgärder (Braun, 1999; Fox, Docherty, Schrader & Applegate, 2008; 

Kaminski, Perrin & Gansneder, 1993; McKnight & Armstrong, 1997; Mitchell et al. 2008a; 

Mitchell, Dyson, Hale & Abraham, 2008b; Ross, Guskiewicz & Yu, 2005; Santilli et al. 2005) 

och en inte studerade personer med FAI (Akbari, Karimi, Farahini & Faghihzadeh, 2006).

Totalt inkluderades 12 artiklar i granskningen.

Tabell 1: Resultat av artikelsökning.
Databas/Sökord Antal träffar Relevanta träffar Inkluderade artiklar
Amed/ Ankle instability AND 
foot injury/injuries OR 
functional ankle instability AND
rehabilitation AND
exercise OR 
sprain ankle 50 7 (4 dubbletter) 3
Cinahl/ Ankle instability AND 
foot injury/injuries OR
functional ankle instability AND
rehabilitation AND
exercise OR
sprain ankle 17 3 (1 dubblett) 2
Medline/ Ankle instability AND 
foot injury/injuries OR
functional ankle instability AND
rehabilitation AND
exercise OR
sprain ankle 22 6 (3 dubblett) 2
PEDro/ Ankle instability AND 
foot injury/injuries OR
functional ankle instability AND
rehabilitation AND
exercise OR
sprain ankle 24 3 (2 dubbletter) 0
Pubmed/ Ankle instability AND 
foot injury/injuries AND 
rehabilitation OR
functional ankle instability AND
rehabilitation AND 
exercise OR
sprain ankle AND 
instability AND
problems 57 12 (6 dubbletter) 5
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Totalt 170 21 12

Artiklarna kvalitetsgranskades och poängsattes enligt PEDro scale (se Bilaga 1). PEDro scale 

är en 11-gradig skala, där varje uppfyllt kriterium ger ett poäng. Endast tio av dessa kriterier 

räknas med i den slutgiltiga bedömningen. För att få ett högt PEDro-poäng krävs att studien är 

randomiserad, att testpersonerna, terapeuterna och de som utför uppföljningarna är blindade, 

samt att tillräcklig statistisk information finns. Ingen hänsyn tas till resultatet av studien eller 

antal personer som är inkluderade. Höga PEDro- poäng har inget samband med 

behandlingseffekten.

Sex av de tolv inkluderade artiklarna fanns skattade i PEDro:s databas (Physiotherapy 

Evidence Database, 2009). De övriga artiklarna skattades var för sig av uppsatsförfattarna, 

och sedan jämfördes resultatet. I de fall skattningarna skiljde sig åt, diskuterades detta tills 

samstämmighet rådde.

För att sedan kunna evidensgranska artiklarna överfördes PEDro-skattningen till bevisvärde 

enligt SBU: efter en tolkning av Juhlin, Smeds-Isaksson och Tano-Nordin (2006) (tabell 2).

Tabell 2. Konvertering av PEDro-skattning till SBU:s tregradiga skala.
PEDro-
scale

Bevisvärde enligt SBU

8-11 Högt bevisvärde
Tillräckligt 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, matchade 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, 2006.

Beroende på vilken intervention studierna använt, delades de in i fem kategorier. Utifrån 

dessa kategorier sammanställdes sedan det vetenskapliga bevisvärdet för varje enskild 

intervention, se tabell 3. Då flera vetenskapliga studier i samma ämne sammanställs, kan 
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deras samlade evidensvärde fastslås (tabell 3) (SBU, 2009). Detta ska sedan ligga till grund 

för en bedömning om en behandlingsmetod ska fortsätta att användas, eller om den finns

andra, mer effektiva behandlingar. Att en viss behandlingsmetod anses ha begränsat eller 

otillräckligt vetenskapligt underlag behöver inte betyda att det är en dålig behandling, 

avsaknad av aktuell forskning eller otillräckligt bra studier kan vara en orsak till detta (SBU, 

2009).

Tabell 3. Evidensstyrka enligt SBU:s evidensgraderingssystem GRADE.
Starkt vetenskapligt underlag. 
Bygger på studier med hög kvalitet utan försvagande faktorer vid en samlad bedömning.
Måttligt starkt vetenskapligt underlag. 
Bygger på studier med hög kvalitet med förekomst av enstaka försvagande faktorer vid en 
samlad bedömning.
Begränsat vetenskapligt underlag. 
Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med försvagande faktorer vid en samlad 
bedömning.
Otillräckligt vetenskapligt underlag. 
När vetenskapligt underlag saknas, tillgängliga studie har låg kvalitet eller där studier av 
likartad kvalitet är motsägande anges det vetenskapliga underlaget som otillräckligt.
Not. Från SBU (2009).
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Resultat

Artiklarna sammanställdes och delades sedan in i olika underkategorier efter vilken 

intervention de undersökt. Indelningen gjordes efter artikelförfattarnas angivna 

utvärderingsvariabler. Dessa underkategorier är balansträning, proprioceptionsträning, 

styrketräning, koordinationsträning och neuromuskulär träning. Några av de inkluderade 

artiklarna finns med under flera underkategorier då de undersöker flera interventioner.

I tabell 4 till 8 är artiklarna sorterade efter författarnas namn.



12

Balansträning
Tabell 4. Balansträning vid rehabilitering av FAI.

Författare Design Deltagare Intervention Interventionstid Utvärderingsvariabler Resultat
PEDro/ 
SBU

Kidgell, 
Horvath, 
Jackson & 
Seymour, 
2007

Experimentell 
randomiserad 
kontrollerad 
studie

20 personer
totalt
Dura disc 
grupp:7
Mini-
trampolin: 6
Kontrollgrupp:
7

Undersöka 
balansträning på 
två olika underlag 
jämfört med en 
kontrollgrupp hos 
personer med FAI
som inte fick 
någon behandling

6 veckor
3 gånger per 
vecka.
Uppföljningstid 
efter 
interventionstidens 
slut

Posturalt svaj mättes 
med enbensstående på 
kraftplatta

Båda 
träningsgrupperna 
signifikant bättre,
ingen skillnad i 
kontrollgruppen
efter 6 veckor

5/10
Medel

Matsusaka, 
Yokoyama, 
Tsurusaki, 
Inokuchi & 
Okita, 2001

Randomiserad 
studie

22 personer
totalt
Grupp 1: 
Träning utan 
tejp 11
Grupp 2: 
träning med 
tejp 11

Undersöka 
effekten av 
balansträning med 
eller utan taktil 
stimulering hos 
personer med FAI

10 veckor
10 minuter 
dagligen, 5 dagar 
per vecka. 
Uppföljningstid  
efter 2, 3, 4, 5, 6, 8 
och 10 veckor

Posturalt svaj mättes 
med enbensstående på 
kraftplatta

Båda 
träningsgrupperna 
bättre, men grupp 
2 blev signifikant 
bättre efter 4 
veckor

7/10
Medel

Sekir, 
Yildis, 
Hazneci, 
Ors & 
Aydin, 2007

Kontrollerad 
studie

24 personer 
totalt
Kontrollgrupp: 
den friska 
foten

Undersöka 
effekten av 
isokinetisk träning 
på muskelstyrka, 
proprioception, 
balans och 
funktionell 
kapacitet hos 
personer med FAI

6 veckor
3 gånger per 
vecka.
Uppföljningstid 
efter 
interventionstidens 
slut

Balans och funktionell 
kapacitet, mätt med 
dynamometer, 
enbensstående på mjuk 
matta och 5 olika 
funktionstester

Signifikant 
förbättring av 
balans vid 
isokinetisk 
träning efter 6 
veckor

4/10 
Medel
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Wester, 
Minderdahl-
Jespersen, 
Daunbjerg-
Nielsen & 
Neumann, 
1997 

Prospektiv 
randomiserad 
studie

48 personer
totalt
Träningsgrupp: 
24 
Ingenträning 
grupp: 24

Undersöka 
skillnaden i 
rehabilitering med 
balansplatta 
jämfört med ingen 
träning hos 
personer efter 
fotledsdistorsion

12 veckor 
15 minuter 
dagligen

Återupprepade 
distorsioner, funktionell 
instabilitet. Det gjordes 
även en slutintervju.
Uppföljningstid efter 
interventionstidens slut

Kontrollgruppen 
signifikant fler 
återupprepade 
distorsioner och 
instabilitet efter 
12 veckor

4/10 
Medel
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Studierna utvärderade balansträning hos personer med FAI. Mellan 20 och 48 personer deltog 

i studierna, som pågick mellan 6 till 12 veckor. Balansträningen genomfördes mellan tre 

gånger per vecka till varje dag.

Alla studier påvisade en signifikant förbättring för träningsgruppen, samtidigt som 

kontrollgruppen inte påvisade samma förbättring.

I studien av Matsusaka et al. (2001) förbättrades båda träningsgrupperna, men de som fick 

taktil stimulering i form av tejpning förbättrades tidigare. Denna studie var den som påvisade 

signifikant förbättring tidigast, redan efter fyra veckors träning. 

Sammantaget ger dessa studier ett begränsat vetenskapligt underlag för balansträning på 

balansplatta, olika underlag, med eller utan taktil stimulering vid FAI jämfört med 

kontrollgrupp.
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Proprioceptionsträning
Tabell 5. Proprioceptionsträning vid rehabilitering av FAI.

Författare Design Deltagare Intervention Interventionstid Utvärderingsvariabler Resultat
PEDro/ 
SBU

Bernier & 
Perrin, 1998

Randomiserad 
studie

45 personer 
totalt
Experiment-
grupp:17 
Shamgrupp:14 
Kontrollgrupp: 
14 

Undersöka om 
fotledsproprioceptionen 
kan förbättras med 6 
veckors träning hos 
personer med FAI

6 veckor
3 gånger per vecka 
Uppföljningstid 
efter 
interventionstidens 
slut

Modifierat balanstest i 
viktbärande position, 
ledpositionskänsla 
mättes med ett balans 
system och en 
isokinetisk 
dynamometer

Signifikant 
förbättring i 
träningsgruppen 
efter 6 veckor

4/10 
Medel

Eils & 
Rosenbaum, 
2001

Kontrollerad 
studie

30 personer
totalt
Träningsgrupp: 
20 
Kontrollgrupp: 
10 

Undersöka effekterna 
av ett multi-station 
proprioceptions-
träningsprogram 

6 veckor
1 gång per vecka
Uppföljningstid 
efter 
interventionstidens 
slut och 
frågeformulär 
efter ett år

Ledpositionskänsla och 
posturalt svaj, testat 
med goniometer, 
enbensstående på 
kraftplatta och ”trap 
door” 

Signifikant 
förbättrad 
proprioception i 
träningsgruppen 
efter 6 veckor 

5/10
Medel

Kaminski, 
Buckley, 
Powers, 
Hubbard & 
Ortiz, 2003

Randomiserad 
studie

38 personer
Totalt i 
grupperna:
Styrketräning, 
propriception,
kombination 
styrka och 
proprioception 
och 
kontrollgrupp

Undersöka effekten av 
styrketräning, 
proprioceptionsträning 
och styrke- och 
proprioceptionsträning 
på isokinetisk styrka 
hos personer med FAI

6 veckor 
3 gånger per 
vecka.
Uppföljningstid 
efter 
interventionstidens 
slut

Muskelstyrka eversion-
inversion mättes med 
isokinetisk 
dynamometer och 
rörelseomfång

Ingen signifikant 
skillnad mellan 
grupperna efter 6 
veckor

6/10 
Medel
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Sekir, 
Yildis, 
Hazneci, 
Ors & 
Aydin, 
2007

Kontrollerad 
studie

24 personer 
totalt
Kontrollgrupp: 
den friska 
foten

Undersöka effekten av 
isokinetisk träning på 
muskelstyrka, 
proprioception, balans 
och funktionell 
kapacitet hos personer 
med FAI

6 veckor
3 gånger per vecka 
Uppföljningstid 
efter 
interventionstidens 
slut

Proprioception och 
funktionell kapacitet. 
Dessa mättes med 
dynamometer, 
enbensstående på mjuk 
matta och 5 olika 
funktionstester

Signifikant 
förbättring vid 
isokinetisk träning 
efter 6 veckor

5/10 
Medel
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Studierna utvärderade proprioceptionsträning hos personer med FAI. Mellan 24 och 45 

personer deltog i studierna, som alla pågick i 6 veckor. Proprioceptionsträningen genomfördes 

mellan 1 till 3 gånger per vecka. 

Tre studier påvisade en signifikant förbättring på proprioception, posturalt svaj och 

muskelreaktionstid för träningsgruppen i jämförelse med kontrollgruppen. En av studierna 

(Kaminski et al. 2003) påvisade ingen signifikant förbättring. 

Sammantaget ger dessa studier ett otillräckligt vetenskapligt underlag för 

proprioceptionsträning i olika former så som multi-stationsträning, generell träning och 

isokinetisk styrketräning vid FAI jämfört med kontrollgrupp.
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Styrketräning
Tabell 6. Styrketräning vid rehabilitering av FAI.

Författare Design Deltagare Intervention Interventionstid Utvärderingsvariabler Resultat
PEDro/ 
SBU

Kaminski, 
Buckley, 
Powers, 
Hubbard & 
Ortiz, 2003

Randomiserad 
studie

38 personer
Totalt i 
grupperna:
Styrketräning, 
propriception,
kombination 
styrkaoch
proprioception 
och 
kontrollgrupp

Undersöka effekten av 
styrketräning, 
proprioceptionsträning 
och styrke- och 
proprioceptionsträning 
på isokinetisk styrka 
hos personer med FAI

6 veckor
3 gånger per 
vecka.
Uppföljningstid
efter 
interventionstidens 
slut

Muskelstyrka eversion-
inversion, mättes med
en isokinetisk 
dynamometer och
rörelseomfång

Ingen signifikant 
skillnad mellan 
grupperna efter 6 
veckor

6/10 
Medel

Powers, 
Buckley, 
Kaminski, 
Hubbard & 
Ortiz, 2004

Randomiserad 
studie

38 personer
Totalt i 
grupperna:
Styrketräning, 
propriception,
kombination 
styrkaoch
proprioception 
och 
kontrollgrupp

Undersöka effekten av 
styrketräning, 
koordinationsträning 
och styrke- och
koordinationsträning 
jämfört med ingen 
träning hos personer 
med FAI

6 veckor
3 gånger per 
vecka.
Uppföljningstid
efter 
interventionstidens 
slut

Muskeluttröttbarhet 
mätt med 
elektromyografisignal 
och tyngdpunkten på 
kraftplatta

Ingen signifikant 
skillnad mellan 
grupperna efter 6 
veckor

6/10 
Medel

Sekir, 
Yildis, 
Hazneci, 
Ors & 
Aydin, 

Kontrollerad 
studie

24 personer 
totalt
Kontrollgrupp: 
den friska 
foten

Undersöka effekten av 
isokinetisk träning på 
muskelstyrka, 
proprioception, balans 
och funktionell 

6 veckor
3 gånger per 
vecka.
Uppföljningstid 
efter 

Muskelstyrka och 
funktionell kapacitet. 
Dessa mättes med en 
dynamometer, 
enbensstående på mjuk 

Signifikant 
förbättring vid 
isokinetisk träning 
efter 6 veckor

5/10 
Medel
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2007 kapacitet hos personer 
med FAI

interventionstidens 
slut

matta och 5 olika 
funktionstester
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Studierna utvärderade styrketräning hos personer med FAI. Mellan 24 och 38 personer deltog 

i studierna, som alla pågick i 6 veckor, tre gånger per vecka. 

Två av studierna (Kaminski et al. 2003; Powers et al. 2004) påvisade ingen signifikant 

skillnad mellan tränings- och kontrollgruppen. En studie (Sekir et al. 2007) påvisade en 

förbättrad koncentrisk styrka i inversion efter träningsperioden.

Sammantaget ger dessa studier ett otillräckligt vetenskapligt underlag för styrketräning i syfte 

att förbättra Range of Movement (ROM), statisk balans och muskelstyrka vid FAI jämfört 

med kontrollgruppen.
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Koordinationsträning
Tabell 7. Koordinationsträning vid rehabilitering av FAI.

Författare Design Deltagare Intervention Interventionstid Utvärderingsvariabler Resultat
PEDro/ 
SBU

Powers, 
Buckley, 
Kaminski, 
Hubbard & 
Ortiz, 2004

Randomiserad 
studie

38 personer
Totalt i 
grupperna:
Styrketräning, 
propriception,
kombination 
styrkaoch 
proprioception 
och kontrollgrupp

Undersöka 
effekten av 
styrketräning, 
koordinations-
träning och 
styrke- och 
koordinations-
träning jämfört 
med ingen träning 
hos personer med 
FAI

6 veckor
3 gånger per vecka.
Uppföljningstid efter 
interventionstidens 
slut

Muskeluttröttbarhet och 
statisk balans mättes med 
elektromyografisignal 
och tyngdpunkt på 
kraftplatta 

Ingen 
signifikant 
skillnad mellan 
grupperna efter 
6 veckor

6/10 
Medel

Ross, 
Arnold, 
Blackburn, 
Brown & 
Guskiewicz
, 2007

Randomiserad 
studie

30 personer totalt
Koordinations-
tränings grupp:10
Koordination med 
resonans-
stimulering:10
Kontroll:10 

Undersöka 
effekten av 
koordinations-
träning med eller 
utan 
ljudstimulering på 
statisk postural 
stabilitet

6 veckor
5 gånger per vecka.
Uppföljningstid efter 
interventionstidens 
slut

Posturalt svaj mättes med 
enbensstående på 
kraftplatta 

Signifikant 
förbättring i 
gruppen med 
ljudstimulering 
efter 6 veckor

3/10
Låg

Ross &
Guskiewicz
, 2006

Experimentell 
med 
upprepade 
mätningar

60 personer totalt
Koordinations-
grupp:20
Koordination med 
resonans-
stimulering: 20 

Undersöka 
koordinationsträni
ng med eller utan 
resonans-
stimulering

6 veckor
10 minuter, 5 gånger 
per vecka.
Uppföljningstid efter 
interventionstidens 
slut

Tid att hitta stabilisation  
mättes med ett 
enbenshopp på kraftplatta

Tillsammans 
med 
ljudstimulering 
sker 
förbättringen 
tidigare sågs 

6/10
Medel
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Kontroll: 20 efter 6 veckor
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Studierna utvärderade koordinationsträning hos personer med FAI. Mellan 30 och 60 personer 

deltog i studierna, som alla pågick i 6 veckor. Koordinationsträningen genomfördes mellan 3 

till 5 gånger per vecka.

Två av studierna påvisade en signifikant förbättring i postural stabilitet för träningsgruppen 

som använde sig av ljudstimulering i kombination med koordinationsträningen i jämförelse 

med kontrollgruppen. Ingen signifikant skillnad sågs mellan kontrollgrupp och träningsgrupp 

i den studie som inte använde ljudstimulering.

Sammantaget ger dessa studier ett otillräckligt vetenskapligt underlag för 

koordinationsträning vid FAI.
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Neuromuskulär träning
Tabell 8. Neuromuskulär träning vid rehabilitering av FAI.

Författare Design Deltagare Intervention Interventionstid Utvärderingsvariabler Resultat
PEDro/ 
SBU

Coughlan 
& 
Caulfield, 
2007

Kontrollerad 
studie

20 personer totalt
Behandlingsgrupp: 
10
Kontrollgrupp: 10

Undersöka effekten av 
ett neuromuskulärt 
träningsprogram 
jämfört med ingen 
träning hos personer 
med FAI

4 veckor
5 gånger per 
vecka.
Uppföljningstid
efter 
interventionstidens 
slut

Fotledsposition och -
hastighet vid gång och 
löpning, testades före, 
under och efter 
hälisättning

Ingen 
signifikant 
skillnad mellan 
grupperna efter 
4 veckor

5/10 
Medel

Hale, 
Hertel & 
Olmsted-
Kramer, 
2007

Randomiserad, 
kontrollerad 
studie

48 personer totalt
Rehabilitering: 16
Kontroll:13
Frisk grupp: 19 

Undersöka effekten av 
4 veckors 
rehabiliteringsprogram
innehållande 
rörlighetsträning, 
muskulär funktion och 
neuromuskulär träning 
jämfört med ingen 
träning hos personer 
med FAI och en frisk 
kontrollgrupp

4 veckor
Hemträning 5 
gånger per vecka, 
övervakad träning 
6 gånger under 
studietiden.
Uppföljningstid 
efter 
interventionstidens 
slut

Foot and Ankle 
Disability Index, FADI

Förbättrat 
resultat på FADI 
efter 4 veckor

5/10
Medel
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Studierna utvärderade neuromuskulär träning hos personer med FAI. Mellan 20 och 48 

personer deltog i studierna, som pågick under 4 veckor. Träningen genomfördes 5 gånger per 

vecka. I en av studierna skedde 6 träningspass övervakat (Hale et al. 2007). 

En av studierna visade ingen signifikant skillnad mellan träningsgrupp och kontrollgrupp 

(Coughlan & Caulfield, 2007). Den andra studien (Hale et al. 2007) påvisade en signifikant 

förbättring på frågeformuläret FADI.

Sammantaget ger dessa studier ett otillräckligt vetenskapligt underlag för neuromuskulär 

träning, då ingen signifikant förbättring har kunnat påvisas.
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Diskussion

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att sammanställa den vetenskapliga litteraturen över 

rehabilitering av FAI. De vanligaste rehabiliteringsmetoderna för FAI är neuromuskulär 

träning, balans-, koordinations-, proprioceptions-, och styrketräning. Resultatet visar att 

evidensen är begränsad eller otillräcklig för de rehabiliteringsmetoder som används i de 

studier vi valt att titta på. Vårt resultat visar att tidigaste förbättring vid rehabilitering av FAI 

sker vid träning av balans i kombination med taktil stimulering, endast i denna studie kunde 

det påvisas en signifikant förbättring efter fyra veckor och normal funktionell stabilitet efter 

sex veckor (Matsusaka et al. 2001). 

Alla studier som undersökt balansträning visade resultatet en signifikant förbättring (Kidgell 

et al. 2007; Sekir et al. 2007: Matsusaka et al. 2001; Wester et al. 1997). Mätningarna av 

balansen aktiverar flera leder, och det skulle därför behövas bättre mätmetoder som bara 

involverar fotledens förmåga av balans. 

I studierna om proprioceptionsträning visade tre av dem på en signifikant förbättring (Eils & 

Rosenbaum, 2001; Sekir et al. 2007; Bernier & Perrin, 1998). I två av studierna användes 

objektiva mätmetoder vid utvärderingen av studierna (Eils & Rosenbaum, 2001; Bernier & 

Perrin, 1998). I de andra två användes subjektiva mätmetoder (Sekir et al. 2007; Kaminski et 

al. 2003). Att använda sig av subjektiva mätmetoder ökar sannolikheten för felkällor och 

ställer högre krav på erfarenhet hos testpersonalen jämfört med objektiva mätmetoder. 

Av de tre studier som undersökt styrketräning visade endast en av dem signifikant förbättring 

för träningsgruppen (Sekir et al. 2007). De använde sig av isokinetisk styrketräning till 

skillnad mot de övriga två som använt konventionell styrketräning (Kaminski et al. 2003; 

Powers et al. 2004).  Alla studierna använde samma interventionstid och träningsfrekvens. En 

förklaring till resultatet kan vara att Sekir et al. (2007) använde den friska foten som 

kontrollgrupp, medan de andra två hade en kontrollgrupp bestående av friska individer. 

I studierna om koordinationsträning sågs att träning med hjälp av ljudstimulering var den 

träningsform som påvisade ett förbättrat resultat. I två av de tre studierna användes detta 
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(Ross & Guskiewicz, 2006; Ross et al.2007). Alla studier använde kraftplatta vid 

utvärderingen, i en av studierna undersöktes hur snabbt testpersonen kunnat hitta stabiliteten 

efter enbenshopp (Ross & Guskiewicz, 2006) medan de två andra undersökte posturalt svaj 

(Ross et al. 2007; Powers et al. 2004). Uppsatsförfattarna tror att det är mer funktionellt att 

mäta stabiliseringstiden än att mäta posturalt svaj. Uppsatsförfattarna konstaterar att träning 

med yttre stimuli ger ett förbättrat resultat, enbart koordinationsträning ger inte tillräckligt 

mycket stimuli för att förbättra detta. 

De två studier som undersökte effekten av neuromuskulär träning visar motsägande resultat 

(Hale et al. 2007: Coughlan & Caulfield, 2007). Dessa två studier hade den kortaste 

interventionstiden av de inkluderade studierna, fyra veckors träningtid där de tränade fem 

gånger per vecka. I en studie sågs ingen signifikant skillnad mellan träningsgrupp och 

kontrollgrupp (Coughlan & Caulfield, 2007). Mätmetoden de använt är fotledsposition och –

hastighet vid gång och löpning före, under och efter hälisättning. Uppsatsförfattarna tror att 

denna mätmetod inte är tillräckligt specifik för att mäta förändringar i neuromuskulär kontroll 

och kan vara orsaken till det dåliga rehabiliteringsresultatet. 

Resultatet i de undersökta studierna var beroende av vilken intensitet, duration och frekvens 

studierna har tillämpat. De studier som använt en längre interventionstid eller haft en högre 

intensitet påvisade ett bättre resultat. Störst skillnad sågs när rehabiliteringen pågick längre än 

fyra veckor (Bernier & Perrin, 1998; Coughlan & Caulfield, 2007; Eils & Rosenbaum, 2001; 

Hale et al. 2007; Kaminski et al. 2003; Kidgell et al. 2007; Matsusaka et al. 2001; Powers et 

al. 2004; Ross et al. 2004; Ross & Guskiewicz, 2006; Sekir et al. 2007; Wester et al. 1997). 

Studier med längre uppföljningstid skulle vara betydelsefullt för att utvärdera långtidseffekten 

av rehabiliteringen. Endast en av de inkluderade studierna gör en långtidsuppföljning, detta 

görs ett år efter interventionen med hjälp av ett frågeformulär (Eils & Rosenbaum, 2001). 

Bristen på långtidsuppföljning resulterar i att det inte finns något vetenskapligt underlag för 

om och hur länge träningseffekterna varar.

Vissa inkluderade studier har en otydlig beskrivning av rehabiliteringsprogrammet. Detta 

leder till att det kan vara svårt att fastställa vilken typ av träning som fungerar bäst inom 

respektive interventionsområde.
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Många av de inkluderade studierna använder den friska eller oskadade foten/benet som 

kontroll. En studie av Mitchell et al. (2008a) visade att det inte föreligger någon skillnad i 

muskelreaktionstid mellan den dominanta och ickedominanta foten hos friska individer. Detta 

är viktigt att belysa då det inte hade gått att dra några slutsatser av förändrad 

muskelreaktionstid hos personer med FAI om det även hade förekommit en skillnad hos 

friska individer. Trots detta anser vi att det är olämpligt att använda friska benet som 

kontrollgrupp då en så kallad ”cross-overeffekt” kan förekomma, vilket innebär att träningen 

av den skadade foten också leder till en förbättring även i den fot som inte tränades. 

Att använda posturalt svaj som utvärderingsvariabel förekommer i ett flertal studier. Posturalt 

svaj mäts som tyngdpunktsförflyttning vid enbensstående, och involverar alltså fler leder än 

bara fotleden (Shumway-Cook & Woollacott, 2007). Mitchell et al. (2008b) visar att det 

posturala svajet på den friska foten är större hos en person med FAI jämför med en person 

utan FAI. Då posturalt svaj är en vanlig utvärderingsvariabel i de inkluderade artiklarna tror 

uppsatsförfattarna att de blygsamt positiva resultaten kan bero på just detta, att det redan från 

början förelåg ett ökat posturalt svaj. Posturalt svaj innefattar även balans och 

fotledsproprioception (Shumway-Cook & Woollacott, 2007). 

  

FAI definieras olika i de inkluderade studierna, vissa menar att en mekanisk instabilitet inte 

ska förekomma, medan andra har mekanisk instabilitet som ett inklusionskriterie. Då detta är 

ett vanligt förekommande resttillstånd efter fotledsdistorsioner skulle en bättre definition av 

begreppet behövas. Med en klarare definition skulle jämförelser mellan olika rehabiliterande 

åtgärder underlättas, och reliabiliteten på utvärderingsvariablerna undersökas. FAI som först 

definierades av Freeman (1965) är relativt generellt definierat. Många personer efter honom 

har tolkat och lagt till andra inklusionskriterier i sina definitioner, vilket i sin tur har lett till en 

oklar bild av vad FAI egentligen innebär. Uppsatsförfattarna anser att en uppdatering av 

Freemans definition skulle behövas. Är problematiken klart definierad underlättar det att 

diagnostisera och konstruera studier som har god kvalitet och som är jämförbara. 
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Metoddiskussion
Uppsatsförfattarna inkluderade artiklar som undersökte rehabiliterande åtgärder hos personer 

med FAI. Artiklar söktes i fem databaser, vilket är en styrka i denna studie. Samma 

kombination av sökord användes i samtliga databaser. De enda begränsningar som sattes var 

språk, inga begränsningar avseende studietyp eller publiceringstid gjordes, detta för att 

minska risken att relevanta studier inte hittades. Detta resulterar i att uppsatsförfattarna 

upplever en mättnad inom sökta området. Alla referenslister i de inkluderade artiklarna

granskades, men inga fler relevanta artiklar hittades.  Detta stärker uppsatsförfattarnas 

upplevelse att allt relevant inom det sökta området hittats. Under granskningen av 

sökresultatet stötte uppsatsförfattarna på begreppet kronisk fotledsinstabilitet, CAI. Detta 

skulle kunna vara en felkälla då författare använt CAI i samma betydelse som FAI.  

Hälften av de inkluderade artiklarna fanns skattade i PEDro:s databas, och de övriga skattades 

enskilt av uppsatsförfattarna för att sedan jämföras. I de fall skattningarna skiljde sig åt, 

diskuterades detta tills samstämmighet rådde. Detta ökade tillförlitligheten på skattningarna. 

En felkälla kan dock vara att ingen av uppsatsförfattarna har någon tidigare erfarenhet av att 

skatta enligt PEDro-scale, men genom den valda metoden ökade tillförlitligheten av 

skattningen. Detta gäller även att tolka evidensvärde enligt SBU. Uppsatsförfattarna hade 

önskat en kompletterande guide för tolkning av evidensvärdet. 

Vid indelning av resultatet i underkategorier gjordes detta efter studiernas angivna 

interventioner. Då flera av studierna undersökt flera interventioner inkluderades de under flera 

underkategorier. Dock uppstod vissa problem att tolka resultatet då det inte alltid tydligt 

framkom vilken intervention som gett vilket resultat, och hur författarna valt att beskriva den 

aktuella interventionen. Ingen av de inkluderade studierna hade en tydlig definition på den 

typen av träning de ämnade studera. Detta gör resultatet svårtolkat då uppsatsförfattarna inte 

kan vara säkra på att alla studier inom ett område tränat på samma eller liknande sätt, 

eftersom deras definitioner inte är tydligt beskrivna.



30

Konklusion 
Rehabilitering för personer med FAI inriktas på neuromuskulär träning, balans-, 

koordinations-, styrke- och proprioceptionsträning. Evidensvärdet för balansträning var 

begränsat, och för de övriga var det vetenskapliga underlaget otillräckligt. Resultaten pekar 

mot att träningen kan ge effekt på upplevelsen av ökad stabilitet och den reella stabiliteten. 

Balansträning i kombination av taktil stimulering är den rehabilitering som visat sig vara mest 

effektiv på kortast tid. Uppsatsförfattarna kan efter studien dra slutsatsen att ett yttre stimuli 

som ljudstimulering eller taktil stimulering kan användas för att förbättra 

rehabiliteringsresultat. Begreppet FAI behöver en klarare och mer enhetlig definition, och fler 

och större studier behövs för att säkerställa effekterna av varje intervention. För att förbättra 

studiernas utformning ytterligare skulle det vara önskvärt med längre utvärderingsperioder 

och patientrelaterade utvärderingsmått. 



31

Referenser

Akbari, M., Karimi, H., Farahini, H., & Faghihzadeh, S. (2006). Balance problems after 

unilateral ankle sprains. Journal of Rehabilitation Research & Development, 43, 819-824.

Bernier, J.N., & Perrin, D.H. (1998). Effect of coordination training on proprioception of the 

functionally unstable ankle. The Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy, 27, 

264-275.

Braun, B.L. (1999). Effects of Ankle Sprain in a General Clinic Population 6 to 18 Months 

After Medical Evaluation. Archives of Family Medicine, 8, 143-148.

Coughlan, G., & Caulfield, B. (2007). A 4-Week Neuromuscular Training Program and Gait 

Patterns at the Ankle Joint. Journal of Athletic Training, 42, 51-59.

Eils, E., & Rosenbaum, D. (2001). A multi-station proprioceptive exercise program in patients 

with ankle instability. Medicine and Science in Sports Exercise, 33, 1991-1998.

Fox, J., Docherty, C.L., Schrader, J., & Applegate, T. (2008). Eccentric Plantar-Flexor Torque 

Deficits in Participants With Functional Ankle Instability. Journal of Athletic Training, 43, 

51-54.

Freeman, M.A.R., Dean, M.R.E., & Hanham, I.W.F. (1965). The Etiology and Prevention of 

Functional Instability of the Foot. The Journal of Bone and Joint Surgery, 47B, 678-685.

Grimby, G. (2004). Positiv effekt av fysisk träning vid neuromuskulär sjukdom. 

Läkartidningen, 101, 2008-2012.

Hale, S.A., Hertel, J., & Olmsted-Kramer, L.C. (2007). The Effect of a 4-week 

Comprehensive Rehabilitation Program on Postural Control and Lower Extremity Function in 

Individuals With Chronic Ankle Instability. Journal of orthopaedic & sports physical 

therapy, 37, 303-311.



32

Hubbard, T.J., & Kaminski, T.W. (2002). Kinesthesia Is Not Affected by Functional Ankle 

Instability Status. Journal of Athletic Training, 37, 481-486.

Holmström, E., & Moritz, U. (2007). Rörelseorganens funktionsstörningar klinik och 

sjukgymnastik. Lund: Studentlitteratur.

Juhlin, M., Smeds-Isaksson, Y., & Tano-Nordin, A. (2006). Effekt av 

helkroppsvibrationsträning på muskelfunktion, balans och bentäthet: systematisk 

litteraturöversikt. Examensarbete. Institutionen för hälsovetenskap, avdelningen för 

sjukgymnastik. Luleå tekniska universitet.

Kaminski, T.W., Buckley, B.D., Powers, M.E., Hubbard, T.J., & Ortiz, C. (2003). Effect of 

strength and proprioception training on eversion to inversion strength ratios in subjects with 

unilateral functional ankle instability. British Journal of Sports Medicine, 37, 410-415.

Kaminski, T.W., Perrin, D.H., & Gansneder, B.M. (1999). Eversion Strength Analysis of 

Uninjured and Functionally Unstable Ankles. Journal of Athletic Training, 34, 239-245.

Kidgell, D.J., Horvath, D.M., Jackson, B.M., & Seymour, P.J. (2007). Effect of six weeks of 

dura disc and mini-trampoline balance training on postural sway in athletes with functional 

ankle instability. Journal of Strength and Conditioning, 21, 466-469.

Levangie, P. K., & Norkin C. C. (2005). Joint Structure & Function: a comprehensive 

analysis (4:e rev uppl.). I M.J. Mueller (Red), The Ankle and Foot Complex (pp 437-478). 

F.A Davis Company.

Lin CF., Gross, ML., & Weinhold, P. (2006). Ankle syndesmosis injuries: anatomy, 

biomechanics, mechanism of injury, and clinical guidelines for diagnosis and intervention. 

The Journal of orthopaedic and sports physical therapy, 6, 372-384.

Matsusaka, N., Yokoyama, S., Tsurusaki, T., Inokuchi, S., & Okita, M. ( 2001). Effects of 

Ankle Disk Training Combined with Tactile Stimulation to the Leg and Foot on Functional 

Instability of the Ankle. The American Journal of Sports Medicine, 29, 25-30.



33

McKnight, C.M., & Armstrong C.W. (1997). The role of ankle strength in functional ankle 

instability. Journal of sport rehabilitation, 6, 21-29.

Mitchell, A., Dyson, R., Hale, T., & Abraham, C. (2008a). Biomechanics of Ankle Instability. 

Part 1: Reaction Time to Simulated Ankle Sprain. Medicine and Science in Sports Exercise, 

40, 1515-1521.

Mitchell, A., Dyson, R., Hale, T., & Abraham, C. (2008b). Biomechanics of Ankle Instability. 

Part 2: Postural Sway-Reaction Time Relationship. Medicine and Science in Sports Exercise,

40, 1522-1528. 

Physiotherapy Evidence Database. (2009). Tillgänglig från: 2009-04-29 [www-dokument]. 

URL: http://www.pedro.org.au/

Powers, M.E., Buckley, B.D., Kaminski, T.W., Hubbard, T.I., & Ortiz C. (2004). Six Weeks 

of Strength and Proprioception Training Does Not Affect Muscle Fatigue and Static Balance 

in Functional Ankle Instability. Sport Rehabilitation, 13, 201-227.

Renström P.A.F.H. (1994). Persistently painful sprained ankle. Journal of the American 

Academy of orthopaedic Surgeons, 2, 270-280.

Ross, S.E., Arnold, B.L., Blackburn, J.T., & Brown, C.N. (2007). Enhanced balance 

associated with coordination training with stochastic resonance stimulation in subjects with 

functional ankle instability: an experimental trial. Journal of NeuroEngineering and 

Rehabilitation, 4, (47).

Ross, S.E., & Guskiewicz, K.M. (2006). Effect of Coordination Training With and Without 

Stohastic Resonance Stimulation on Dynamic Postural Stability of Subjects With Functional 

Ankle Instability and Subjects With Stable Ankles. Clinical Journal of Sport Medicine, 16,

323-328.

Ross, S.E., Guskiewicz, K.M., & Yu, B. (2005). Single-Leg Jump-Landing Stabilization 

Times in Subjects With Functionally Unstable Ankles. Journal of Athletic Training, 40, 298-

304.

http://www.pedro.org.au


34

Santilli,V., Frascarelli, M.A., Paoloni, M., Frascarelli, F., Carmerota, F., De Natale., L. & De 

Santis, F. (2005). Peroneus Longus Muscle Activation Pattern During Gait in Athletes 

Affected by Functional Ankle Instability. The American Journal of Sports Medicine, 33, 

1183-1187.

Sekir, U., Yildiz, Y., Hazneci, B., Ors, F., & Aydin, T. (2007). Effect of isokinetic training on 

strength, functionality and proprioception in athletes with functional ankle instability. Knee 

Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy: Official Jourlan of the ESSKA, 15, 654-664.

Shumway-Cook, A., & Woollacott, M.H. (2007). Motor Control: Translating research into 

clinical practice (3:e rev.uppl.). Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia, Pennsylvania:

USA.

Statens beredning för medicinsk utvärdering. (2009). Tillgänglig från: 2009-04-29 [www-

dokument]. URL: http://www.sbu.se/sv/Evidensbaserad-vard/Faktaruta-1-Studiekvalitet-och-

evidensstyrka/

Thomeé, R., Augustsson, J., Wernbom, M., Augustsson, S., & Karlsson, J. (2008). 

Styrketräning för idrott, motion och rehabilitering. Stockholm: SISU Idrottsböcker.

Wester, J.U., Minderdahl-Jespersen, S., Daubjerg-Nielsen, K., & Neumann, L. (1996). 

Wobble Board Training After Partial Sprains of the Lateral Ligaments of the Ankle: A 

Prospective Randomized Study. Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy, 23, 

332-336.

http://www.sbu.se/sv/Evidensbaserad-vard/Faktaruta-1-Studiekvalitet-och-evidensstyrka/Thome�
http://www.sbu.se/sv/Evidensbaserad-vard/Faktaruta-1-Studiekvalitet-och-evidensstyrka/Thome�
http://www.sbu.se/sv/Evidensbaserad-vard/Faktaruta-1-Studiekvalitet-och-evidensstyrka/Thome�


35

Bilaga 1

PEDro-scale



36


