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ABSTRAKT

Introduktion: Hamstringsskador (HS) tillhör de mest prevalenta idrottsskadorna, och leder 
till förlorad match- och träningstid för utövaren. Skadan uppkommer oftast vid snabb löpning 
då muskulaturen tvingas bromsa benets framåtdrivande kraft. Styrka och flexibilitet i 
hamstringsmuskulaturen är två faktorer som anses ha betydelse både som riskfaktorer, och vid 
prevention samt rehabilitering av HS. Initialt efter skada är RICE-metoden allmänt 
vedertagen, och vid efterföljande rehabilitering används av dagens sjukgymnaster flera 
interventioner, däribland vanligast förekommande är styrketräning och stretching. Konsensus 
saknas dock beträffande dessa interventioners effektivitet. Syfte: Syftet med studien var att 
sammanställa den vetenskapliga litteraturen gällande riskfaktorer, preventions- och 
rehabiliteringsmetoder vid HS. Metod: Litteratursökningen skedde i databaserna PubMed, 
AMED samt CINAHL, och 25 artiklar inkluderades. Dessa granskades och poängsattes enligt 
PEDro scale, eller enligt en egenkonstruerad bedömningsmall, vilket sedan omsattes till 
SBU:s GRADE-system för fastställning av evidensstyrka. Resultat: Sammanställningen 
påvisar begränsat vetenskapligt underlag för att hög ålder och tidigare HS utgör riskfaktorer 
för HS. Beträffande nedsatt balans mellan hamstrings- och quadriceps styrka (H/Q ratio), 
nedsatt excentrisk hamstringsstyrka i lägre isokinetiska hastigheter, samt aboriginisk 
härkomst som riskfaktorer är det vetenskapliga underlaget motsägande. Gällande 
hamstringsflexibilitet är det vetenskapliga underlaget begränsat för att detta inte utgör en 
riskfaktor för HS. Motsägande vetenskapligt underlag finns för att specifik styrketräning av 
hamstringsmuskulaturen i samband med idrott minskar prevalensen av HS. Beträffande 
rehabilitering saknas underlag för någon enskild metods evidensstyrka. Konklusion: 
Forskningen kring HS är bristfällig, både beträffande studiemängd och kvalitet. Begränsat 
stöd ses dock för de opåverkbara riskfaktorerna hög ålder och tidigare HS. Bland påverkbara 
faktorer framhävs snarare nedsatt hamstringsstyrka och H/Q ratio, än flexibilitet, som 
riskfaktorer för HS.

Nyckelord: evidens, hamstringsskador, prevention, rehabilitering, riskfaktorer.
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I idrottssammanhang är hamstringsskador (HS) vanligt förekommande [1, 2]. HS har påvisats 

ha en hög skadeprevalens inom fotboll [3-6], friidrott [7, 8], australiensisk fotboll [9,10] och 

rugby [11]. Bland dessa idrotter är HS, tillsammans med fotledsdistorsioner och knäskador, 

den största anledningen till att en idrottare går miste om tränings- och matchtid. Utav samtliga 

skador utgör de, inom fotboll och australiensisk fotboll omkring 12-15 % [4, 9, 11-13] och en 

trend ses även i att skadan blivit allt vanligare under de senaste årtiondena [5]. Beträffande 

friidrott är antalet skador störst inom sprint- och hoppgrenar där det har rapporterats att upp 

till hälften av utövarna någon gång under säsongen råkar ut för en HS [8]. Frånsett hög 

prevalens är det även vanligt att HS återkommer eller innebär en förlängd rehabiliteringstid 

[4, 9, 14].

Hamstringsmuskulaturen innefattar m. semitendinosus, m. semimembranosus och m. biceps 

femoris med ett långt respektive kort huvud. De är belägna på baksidan av låret, och frånsett 

m. biceps femoris korta huvud utgår de från tuber ischiadicum, varefter m. semitendinosus 

fäster anteromedialt på tibia, m. semimembranosus posteriomedialt på tibia och delvis även 

knäets ledkapsel, samt m. biceps femoris på caput fibulae [15]. Muskelgruppen löper således 

över både höft- och knäled vilket medför en biartikulär funktion, och då benet är fritt 

hängande inverkar musklerna på dessa två leder genom att extendera höftled och flektera 

knäled [15]. Vid gång och löpning fungerar hamstringsmuskulaturen emellertid mer komplext 

genom att deccelerera benet som svängs framåt, respektive accelerera benet bakåt [15], och 

över knäleden utvecklar musklerna störst kraft då höftleden är i flekterat läge [16]. Med ett 

ursprung på tuber ischiadicum sammanlänkas muskelgruppen till viss del med den 

thorakolumbala fascian [17], och då benet är fixerat hjälper hamstringsmuskulaturen övrig 

postural muskulatur att stabilisera bäckenbenet och ländryggen [15, 18]. Vid flekterad knäled 

möjliggörs en rotation på omkring 20 i vardera riktning, vilket utförs av m. semitendinosus 

och m. semimembranosus för inåtrotation, respektive m. biceps femoris för utåtrotation [15].

Ytterligare en betydelsefull funktion är att muskelgruppen motverkar ventral translation av 

tibia och därför hjälper det främre korsbandet att stabilisera knäleden [15, 16, 19]. 

Hamstringsmusklerna består till stor del av typ II fibrer, vilka har påvisats vara mer utsatta för 

muskelskador än övriga fibrer [20, 21]. Det innebär också att hamstringsmuskulaturen kan 

utveckla förhållandevis stora krafter [22], och med en biartikulär funktion antas följden bli en 

ökad skadebenägenhet vid excentrisk muskelkontraktion [23]. Oftast uppkommer HS då 
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musklerna tvingas arbeta excentriskt för att bromsa benets framåtdrivande kraft vilket sker vid 

snabb löpning under den sena svängfasen [24-26], eller under den initiala delen av ståfasen 

[27]. Teoretiskt kan en orsak till skadeuppkomst utgöras av att musklerna är oförmögna att 

motverka knäextension då de behövs för att kompensera övriga musklers otillräckliga 

förmåga att stabilisera bäckenbenet, ländryggen samt extendera höftleden [18]. MR-studier 

[28-30] har påvisat att majoriteten av hamstringsskador inom fotboll, australiensisk fotboll 

och friidrott drabbar m. biceps femoris muskelbuk, vilket kan bero på att just denna muskel är 

den i hamstringsgruppen som utsätts för störst förlängning vid snabb löpning [31]. En 

betydligt ovanligare, men mer allvarlig typ av HS är den som uppkommer när 

hamstringsmuskulaturen utsätts för långsam förlängning över bristningsgränsen, så kallad 

dansskada [32]. Denna skada har påvisats drabba m. semitendinosus och medför en avsevärt 

förlängd läkningsprocess på upp till två år [32-34]. Rupturens lokalisation och omfattning 

tycks avgöra skadans allvarlighetsgrad, och innebär vanligtvis mellan en till tio veckors 

frånvaro från idrott [35], undantaget dansskada [32].   

Vid diagnostisering av HS är frågor kring skade- och smärtuppkomst av stor vikt [36]. 

Kliniskt undersöks lokalisation, grad av smärta, svullnad och eventuella adherenser med hjälp 

av palpation. Test av aktiv höftextension mot motstånd kan utföras för att tillförsäkra 

hamstringspåverkan. Vidare kan en belastad aktiv knäflexion med samtidig inåtrotation av 

nedre extremitet leda till misstanke om att skadan är lokaliserad i m. semitendinosus eller m. 

semimembranosus, och på samma vis kan istället en utåtrotation ge misstanke om att skadan 

är belägen i m. biceps femoris [37]. Undersökningen kan kompletteras med MR-bilder vid 

misstanke om totalruptur, eller då en idrottare på högre nivå är inblandad och situationen 

kräver en mer specifik uppskattning av konvalescensen för återgång till spel [35, 38]. 

Internationellt klassificeras ofta HS enligt ett 3-gradigt system. Grad I skada, visar på 

muskelsträckning med microrupturer av muskelfibrer. Vid Grad II ses partiella rupturer, och 

grad III innebär total ruptur av muskelfibrerna [39].

Vid idrottsskador i allmänhet, och HS i synnerhet, anses skadeorsaken ofta vara 

multifaktoriell. Skadeuppkomst och hamstringsmuskulaturens komplexa natur har i 

litteraturen lett till motstridiga uppfattningar beträffande riskfaktorer [40]. Riskfaktorer kan 

dels delas in i påverkbara och opåverkbara faktorer, där den opåverkbara faktorn tidigare HS 

ofta har påvisats relaterad till uppkomst av ny skada [18, 41]. Det är dock ur klinisk synvinkel 

av större vikt att rikta fokus mot påverkbara riskfaktorer där preventiva insatser såsom 
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muskelträning, kontroll eller flexibilitet kan leda till en minskad skadeprevalens [18]. Även en 

uppdelning av inre respektive yttre riskfaktorer förefaller naturlig. Yttre faktorer kan innefatta 

exempelvis utrustning eller typ av aktivitet [42]. Den medicinska forskningen har dock oftast 

varit riktad mot inre riskfaktorer, såsom muskelsvaghet, obalans mellan hamstrings- och 

quadricepsstyrka (H/Q ratio), muskelflexibilitet samt postural funktion [42]. Majoriteten av 

det vetenskapliga underlaget utgörs emellertid av studier med retrospektiv karaktär, och det 

går därmed ej bortse ifrån att själva skadan i sig påverkar resultatet [40]. De två mest 

studerade riskfaktorerna är styrka och flexibilitet i hamstringsmuskulaturen [40, 41]. I teorin 

kan nedsatt flexibilitet utgöra en riskfaktor eftersom skadan uppkommer då musklerna 

sträcks, och nedsatt styrka kan leda till en överbelastning och oförmåga att excentriskt 

motverka m. quadriceps stora kraft under den sena svängfasen vid snabb löpning [40]. 

Mätvariabler för dessa två antaganden varierar dock mellan studier vilket leder till ytterligare 

svårigheter att finna konsensus [41]. Deskriptiva studier har även föreslagit minskad 

bålstabilitet och styrka i gluteusmuskulaturen som riskfaktorer, då hamstringsmusklerna 

skulle kompensera för detta och därmed generera otillräckligt med kraft för att motverka 

knäextensionen vid snabb löpning [18, 43]. 

Burghelli & Cronin [44] konkluderade i sin litteratursammanställning att ett lämpligt 

preventivt program innehållande excentrisk träning, 2ggr/v, tillsammans med grenspecifik 

träning skulle kunna reducera incidensen av HS. Dadebo et al. [45] genomförde en studie med 

30 fotbollslag involverade, där tränarstaben fick svara på frågor angående uppvärmning, 

träningsövningar samt stretching och fann att de lag som utfört strukturerad statisk stretching, 

riktad mot hamstringsmuskulaturen, i samband med träning påvisade signifikant lägre 

prevalens av HS. I en litteratursammanställning påpekar dock Clark [46] vikten av att 

träningsprogram för reducering av hamstringsskador bör utgå från flera specifika riskfaktorer 

som har stöd i litteraturen. Vidare att träningen bör genomföras på en ansträngningsnivå

överstigande de krav som ställs vid tävling för att på så vis minska risken för muskeltrötthet, 

vilket Clark [46] anser vara en betydelsefull riskfaktor i sammanhanget. Clark [46] nämner 

nedsatt flexibilitet, H/Q ratio, samt bålstabilitet som troliga riskfaktorer, vilka bör leda till ett 

individanpassat träningsprogram. Detta resonemang stärks av Petersen & Hölmich [47]

litteratursammanställning som belyser vikten av att normalisera riskfaktorerna hos idrottaren 

för att undvika skadeuppkomst. Idag finns studier som påvisar tendens till att specifik träning 

och stretching av hamstringsmuskulaturen kan minska prevalensen av HS, men det finns 
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också en motstridighet och klar brist på studiekvalitet. Ovisshet råder även angående de 

preventiva programmens effekt och implementering i idrottssammanhang [48].

Det är allmänt vedertaget att efter inträffad HS är RICE metoden viktig i akutfasen, och under 

efterföljande 48-72 timmar bör tidig mobilisering ske för en snabbare återgång till full 

kapacitet [49]. Därefter inleds en mer specifik rehabilitering, där både stretching och träning 

av benstyrka har föreslagits [49]. Specifikt för den efterföljande rehabiliteringen av HS gav 

Coole & Gieck [37] ett förslag, utifrån vetenskapligt stöd, över hur ett program bör utformas. 

De framhåller samtidig kyla och stretching av hamstringsmuskulaturen i ett tidigt stadium, 

samt lättare repetitiva övningar för att öka rörlighet och minska svullnad/smärta. Detta bör, 

enlig Coole & Gieck [37], sedan följas upp med isokinetisk koncentrisk träning i hög 

hastighet samt tester av styrka för att optimera en snabbare återgång till idrott. Hoskins & 

Pollard [50] menar i en deskriptiv artikel att det finns brister vad gäller högkvalitativ 

forskning på rehabilitering av HS, samt att skademekanismer och riskfaktorer tydligare bör

klargöras innan kontrollerade metodstudier genomförs i en allt för stor omfattning. Vidare 

fann Hoskins & Pollard [50] i litteraturen ingen evidens för att passiv behandling, så som 

ultraljud eller NSAID, skulle kunna påskynda rehabiliteringen. Långtidsanvändning av 

NSAID har snarare visats kunna förlångsamma länkningsprocessen av HS [51, 52]. 

Många interventioner är i dag använda av sjukgymnaster för att rehabilitera idrottare med HS. 

Interventionerna inkluderar bland annat vila och RICE, styrketräning, stretching, 

elektroterapi, massage, mobilisering samt funktionell rehabilitering [53]. Mason et al. [53]

anser dock i sin systematiska litteratursammanställning att det saknas evidens för 

effektiviteten av dessa interventioner, och det går ej att tala för eller emot någon enskild 

behandlingsstrategi. Mason et al [53] föreslår slutligen att fokus även bör riktas mot postural 

kontroll för att optimalt underlätta hamstringsmuskulaturens funktion. 

Med tanke på den höga prevalensen och påföljande kostnad vid HS finns det ett behov av att 

finna konsensus gällande riskfaktorer [4]. Motstridande studier gällande enskilda preventions-

och rehabiliteringsinterventioners effekt medför svårigheter för sjukgymnaster och tränare att 

kliniskt implementera dessa i idrottsliga sammanhang [48, 53]. Sammanställning av 

evidensen, ur ett helhetsperspektiv, skulle kunna leda till en ökad förståelse och därmed 

underlätta denna implementering. 
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2. SYFTE

Syftet med studien var att sammanställa den vetenskapliga litteraturen gällande riskfaktorer, 

preventions- och rehabiliteringsmetoder vid hamstringsskada.

3. FRÅGESTÄLLNINGAR

Alla frågeställningar kommer att belysas utifrån ett metodologiskt kvalitetsperspektiv.

 Vilka riskfaktorer finns för hamstringsskada?

 Vilka preventiva interventioner har effekt gällande skadeprevalensen på 

hamstringsskada?

 Vilka interventioner har effekt gällande rehabilitering av hamstringsskada?

4. MATERIAL OCH METOD

4.1 Artikelinsamling

Litteratursökningen genomfördes i databaserna AMED, CINAHL och PubMed. Sökningarna 

utfördes under september och oktober 2009. De sökord som användes var: hamstring injuries, 

hamstring strains, risk factors, prevention och rehabilitation. Kombinationer av sökorden 

presenteras i tabell 1. Den sammanlagda sökningen gav totalt 701 träffar, varav flertalet kunde 

exkluderas utifrån titel, då de berörde annan diagnos eller ej avsåg riskfaktorer, prevention 

eller rehabilitering. Efter genomgång av abstrakt utefter syfte, inklusions- och 

exklusionskriterier, samt bortgallring av dubbletter återstod 41 relevanta artiklar. Relevanta 

systematiska litteraturöversikters och reviewartiklars referenslistor kontrollerades och 

ytterligare 4 empiriska studier tillkom. Slutligen granskades artiklarna av båda författarna och 

25 stycken inkluderades, varav 13 avsåg riskfaktorer, 8 prevention, och 5 rehabilitering.  

4.1.1 Inklusionskriterier

 Prospektiva studier på riskfaktorer för HS.

 Studier på prevention av HS. 

 Studier på rehabilitering av HS.

 Studier på människor.

 Studier på svenska, norska, danska eller engelska.

 Empiriska studier.
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4.1.2 Exklusionskriterier

 Studier på HS av typen grad III, total ruptur - då operation krävs.

 Deskriptiva studier.

 Review artiklar. 

Tabell 1. Utfall av artikelsökning.

Fritextsök i PubMed Träffar Antal relevanta Inkluderade
Hamstring injuries
AND risk factors

Hamstring strains
AND risk factors

83

30

15

7

8

Hamstring injuries
AND prevention

Hamstring strains
AND prevention

93

28

11

6

6

Hamstring injuries
AND rehabilitation

Hamstring strains
AND rehabilitation

277

36

11

2

3

Fritextsök i AMED Träffar Antal relevanta Inkluderade
Hamstring injuries
AND risk factors

Hamstring strains
AND risk factors

6

3

2

1

1

Hamstring injuries
AND prevention

Hamstring strains
AND prevention

17

6

3

1

1

Hamstring injuries
AND rehabilitation

Hamstring strains
AND rehabilitation

17

13

2

1

1
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Fritextsök i CINAHL Träffar Antal relevanta Inkluderade
Hamstring injuries
AND risk factors

Hamstring strains
AND risk factors

17

5

2

1

3

Hamstring injuries
AND prevention

Hamstring strains
AND prevention

24

9

3

1

1

Hamstring injuries
AND rehabilitation

Hamstring strains
AND rehabilitation

24

13

2

1

1

Totalt 701 72 (varav 31dubletter) 25

4.2 Kvalitetsgranskning av artiklar

Kohortstudier där syftet var att undersöka riskfaktorer för HS lämpade sig ej för bedömning 

utifrån PEDro scale, och granskades därför enligt en egenkonstruerad bedömningsmall (bilaga 

2) utifrån Bahr & Holme´s [40] samt Holme & Solvang´s [54] riktlinjer och 

rekommendationer. Poäng delades ut efter 6 vetenskapliga kriterier. Tydligt uppfyllt kriterium

gav ett poäng. Sålunda var 6 poäng maximalt möjligt enligt mallen. För att kunna presentera 

en mer överskådlig bedömning klassificerades artiklarna enligt högt, medelhögt samt lågt 

bevisvärde. Studier med 5-6 poäng ansågs vara av högt, 3-4 poäng medelhögt, och 0-2 poäng 

lågt bevisvärde. 

För att få en uppfattning om kvalitetsnivån på de inkluderade preventions- och 

rehabiliteringsartiklarna poängsattes dessa enligt PEDro scale (bilaga 1). Skalan består av elva 

kriterier där varje tydligt uppfyllt kriterium ger ett poäng. Endast tio av de elva kriterierna 

utgör den slutgiltiga poängbedömningen. För att få höga poäng krävs att studien är 

randomiserad, att deltagare, terapeuter och de som utför uppföljningarna är blindade samt att 

tillräcklig presenterad data finns. PEDro scale tar inte hänsyn till storleken av 

behandlingseffekterna på studierna.   

Sex av de inkluderade interventionsartiklarna fanns skattade i PEDro:s databas. Samtliga 13 

interventionsartiklar granskades och poängsattes gemensamt av författarna. Författarnas, och 

PEDro:s redan skattade, poängbedömningar jämfördes för att få en så tillförlitlig skattning 

som möjligt. PEDro-poängen hos de inkluderade interventionsstudierna överfördes, enlig 

Juhlin et al´s [55] modell till SBU:s graderingssystem för studiers bevisvärde (tabell 2) [56]. 
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4.3 Evidenssammanställning

För att kunna belysa styrkan i det samlade vetenskapliga underlaget, alternativt utfärda 

rekommendationer med olika tyngd, evidensbedömdes materialet utifrån SBU:s GRADE-

system (tabell 3) [57]. Stark evidens innebär mindre sannolikhet att redovisade resultat 

kommer att påverkas av nya forskningsrön inom överblickbar framtid. Att en viss 

interventionsmetod anses ha begränsat eller otillräckligt vetenskapligt underlag behöver inte 

betyda att det är en dålig metod, utan avsaknad av aktuell forskning eller otillräckligt bra 

studier kan ligga till grund för detta [57]. Enstaka studerade riskfaktorer och interventioner i 

det samlade underlaget, samt studier med lågt bevisvärde, beaktas ej i 

evidenssammanställningen. 

Tabell 2. Poäng enligt PEDro scale omsatt till bevisvärde.

PEDro scale Studiers 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. Data i kolumn 2 är från ”faktaruta 1” av M. Britton, 2000. Evidensbaserad medicin. [WWW dokument] 

URL http://www.lakartidningen.se/pdf/abc_4414.pd f [56]. 

Not. Från Juhlin, Smeds-Isaksson, Tano-Nordin [55].

http://www.lakartidningen.se/pdf/abc_4414.pd


13

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. [WWW dokument] URL http://www.sbu.se/sv/Evidensbaserad-vard/Faktaruta-1-Studiekvalitet-
och-evidensstyrka/ [57].  

http://www.sbu.se/sv/Evidensbaserad-vard/Faktaruta-1-Studiekvalitet-och-13
http://www.sbu.se/sv/Evidensbaserad-vard/Faktaruta-1-Studiekvalitet-och-13
http://www.sbu.se/sv/Evidensbaserad-vard/Faktaruta-1-Studiekvalitet-och-13
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5. RESULTAT 

För att presentera ett överskådligt resultat kategoriseras redovisningen enligt riskfaktorer, prevention, samt rehabilitering. Resultattabellerna är 

samordnade efter poängen som utgör bevisvärde, och vid lika poäng i bokstavsordning efter författare. Viktiga förkortningar ses i bilaga 3, samt 

termer och begreppsförklaringar i bilaga 4. 

5.1 Riskfaktorer

Totalt inkluderades 12 prospektiva kohortstudier [58-69] som avsåg att utreda riskfaktorer för hamstringsskada. Sammanfattning av dessa ses i 

tabell 4. 

Tabell 4. Sammanfattning av artiklar för riskfaktorer.

Författare & 
år.

Syfte Design Idrott Deltagare HS Resultat Bevisvärde
Signifikant riskfaktor för HS Ej signifikant riskfaktor för HS

Verall et al. 
(2001)
[66]

Identifiera 
riskfaktorer för HS 
diagnostiserad med 
MR. 

Prospectiv 
kohort

AF 114 st 26 
st

 ↑ Ålder 
 Tidigare HS 
 Tidigare knäskada 
 Tidigare osteitis pubis
 Aboriginsk härkomst

 Tidigare ryggskada 5/6
Högt 

Benell et al. 
(1999)
[59]

Utvärdera samband 
mellan hamstrings-
och 
ländryggsflexibilitet 
och HS.

Prospektiv 
kohort

AF 67 st 8 st  H-flexibilitet
 Lumbal-flexion
 Höft-flexion
 Lumbal/höft-flexion ratio

4/6
Medelhögt
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Författare & år. Syfte Design Idrott Deltagare HS Resultat Bevisvärde
Signifikant riskfaktor för HS Signifikant riskfaktor för HS

Witvrouw et 
al. (2003)
[67]

Undersöka 
sambandet mellan 
nedsatt flexibilitet 
och 
muskelsträckning.

Prospektiv 
kohort

Fotboll 146 st 31 
st

 ↓ H-flexibilitet 4/6
Medelhögt

Yeung et al. 
(2009)
[69]

Undersöka antal HS 
skador under en 
säsong och dess 
riskfaktorer.

Prospektiv 
kohort

Sprint 44 st 8 st   H/Q ratio, 180°/s kon  H-flexibilitet
 H-styrka, 60°/s, 180°/s, 240°/s 

kon
 Q-styrka, 60°/s, 180°/s, 240°/s 

kon
 H/Q-ratio, 60°/s, 240°/s  kon
 Funktionell H/Q-ratio, 60°/s, 

180°/s,  240°/s
 H/H-ratio, 60°/s, 180°/s, 

240°/s kon 
 Ålder 
 Tidigare HS

4/6
Medelhögt

Bennell et al. 
(1998)
[58]

Undersöka 
korrelation mellan 
HS och 
muskelstyrka samt 
H:Q-ratio.

Prospektiv 
kohort

AF 102 st 12 
st

 Tidigare HS  H-styrka, 60°/s, 180°/s, kon & 
exc

 Q-styrka, 60°/s, 180°/s, kon & 
exc

 H/Q-ratio, 60°/s, 180°/s, kon 
& exc

 Funktionell H/Q-ratio, 60°/s, 
180°/s

 H:H-ratio, 60°/s, 180°/s kon & 
exc

3/6
Medelhögt
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Författare & år. Syfte Design Idrott Deltagare HS Resultat Bevisvärde
Signifikant riskfaktor för HS Signifikant riskfaktor för HS

Cameron et 
al. (2003)
[60]

Undersöka 
korrelation mellan 
HS och motorisk 
kontroll samt 
styrka.

Prospektiv-
och 
retrospektiv 
kohort.

AF 20 st 6 st  ↓ MD-score (motorisk 
kontroll)

 ↓ H/Q-ratio, 60°/s kon
  Q-styrka, 60/s kon

 H-styrka, 60°/s kon
 Tidigare HS  

3/6
Medelhögt

Gabbe et al. 
(2005)
[61]

Identifiera 
riskfaktorer för HS. 

Prospektiv 
kohort

AF 126 st 20 st  ↑ Ålder
 ↓ Q-flexibilitet

 H-flexibilitet
 Iliopsoas-flexibilitet
 ROM dorsalflexion fotled
 ROM inåt- och utåtrotation 

höftled
 ROM lumbal-extension
 Nerv mobilitet
 Träningsvanor under 

säsongsuppehåll, försäsong, 
och säsong

 Uppvärmnings- och 
nedvarvningsvanor

 Användande av värmebyxa 
 Spelares position på planen
 Rökning

3/6
Medelhögt

Gabbe et al.
(2006)
[62]

Identifiera inre 
riskfaktorer för HS. 

Prospektiv 
kohort

AF 222 st 31 st  Tidigare HS 
 ↑ Ålder 

 H-flexibilitet
 Iliopsoas-flexibilitet
 Nerv mobilitet
 ROM inåt- och utåtrotation 

höftled
 ROM dorsalflexion fotled
 BMI

3/6
Medelhögt
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Författare & år. Syfte Design Idrott Deltagare HS Resultat Bevisvärde
Signifikant riskfaktor för HS Signifikant riskfaktor för HS

Orchard et al.
(2001)
[64]

Undersöka inre-
och yttre 
riskfaktorer för 
muskel-bristningar.

Prospektiv 
kohort

AF 1607 st 672 st  ↑ Ålder 
 Tidigare HS 
 Tidigare vadmuskelskada 

 Tidigare Q-skada
 BMI
 Härkomst
 Tidpunkt på dygnet
 Månad
 Dagstemperatur
 Vindstyrka
 Nederbördsmängd

3/6
Medelhögt

Sugiura et al. 
(2008)
[65]

Undersöka 
korrelation mellan 
HS och 
muskelstyrka i 
hamstrings, 
quadriceps och 
höftextensorer.

Prospektiv 
kohort

Sprint 30 st 6 st  ↓ H-styrka, 60°/s exc
 ↓ HE-styrka, 60°/s kon
  Funktionell H/Q-ratio, 

60/s
  HE/Q-ratio, 60/s kon
  konHE/excQ-ratio, 60/s

 H-styrka, 60°/s, 180°/s, 300°/s 
kon

 H-styrka, 180°/s & 300°/s exc
 Q-styrka, 60°/s, 180°/s, 300°/s 

kon & exc
 HE-styrka, 180/s, 300/s kon
 Funktionell H/Q-ratio, 180°/s, 

300°/s  
 HE/Q-ratio, 180/s, 300/s 

kon
 konHE/excQ-ratio, 180/s, 

300/s

3/6
Medelhögt
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Författare & år. Syfte Design Idrott Deltagare HS Resultat Bevisvärde
Signifikant riskfaktor för HS Signifikant riskfaktor för HS

Orchard et al. 
(1997)
[63]

Undersöka 
riskfaktorer för HS 
med fokusering på 
mätningar av 
styrka.

Prospektiv 
kohort

AF 37 st 6 st  ↓ H-styrka, 60°/s kon 
 ↓ H/Q-ratio, 60°/s kon 
 ↓ H/H-ratio, 60°/s kon 

 H-flexibilitet
 H-styrka, 180°/s, 300°/s kon
 Q-styrka, 180°/s, 300°/s kon 
 H/Q-ratio, 180°/s, 300°/s kon 
 H/H-ratio, 180°/s, 300°/s kon  
 Ålder 
 Tidigare HS
 Aerobisk arbetskapacitet
 Anaerobisk arbetskapacitet
 Explosiv funktionell 

benstyrka
 Magmuskelstyrka
 Snabbhet vid löpning
 Fettprocent

2/6
Lågt 

Yamamoto et 
al. (1993)
[68]

Undersöka 
sambandet mellan 
HS och knä- och 
höftflexorer samt 
extensorer. 

Prospektiv 
kohort

Sprint, 
längd/tresteg, 
häcklöpning, 
decathlon

64 st 26 st  ↓ H-styrka, MVCi
 ↓ H/Q-ratio, MVCi
 Bilateral skillnad Q-styrka, 

MVCi
 Bilateral skillnad HF-

styrka, MVCi 

 Q-styrka, MVCi
 HE-styrka, MVCi
 HF-styrka, MVCi
 Benspark-styrka, MVCi
 Omvänd benspark-styrka, 

MVCi
 HF/HE-ratio, MVCi
 Benspark:omvänd benspark-

ratio, MVCi
 Bilateral skillnad H-styrka, 

MVCi
 Bilateral skillnad HE-styrka, 

MVCi
 Bilateral skillnad benspark-

styrka, MVCi
 Bilateral skillnad omvänd 

benspark-styrka, MVCi

2/6
Lågt
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5.1.1 Evidenssammanställning

H/Q ratio 

En studie [60] med medelhögt bevisvärde fann att nedsatt H/Q ratio, mätt isokinetiskt i 60/s, 

utgör en riskfaktor för HS. Två studier [58, 69] med medelhögt bevisvärde fann inte detta 

samband. En studie med medelhögt bevisvärde [69] visade på samband mätt i 180/s, medan 

en studie [58] med medelhögt bevisvärde ej fann något samband mellan skadeuppkomst och 

nedsatt ratio mätt i 180/s. Utifrån dessa studier är det vetenskapliga underlaget otillräckligt 

för att nedsatt H/Q ratio mätt i 60/s samt i 180/s utgör riskfaktor för HS. 

Funktionell H/Q ratio

En studie [65] med medelhögt bevisvärde fann nedsatt funktionell H/Q ratio mätt i 60/s 

utgöra riskfaktor för HS, medan två studier [58, 69] med medelhögt bevisvärde ej fann detta 

samband. Dessa tre studier [58, 65, 69] fann även att nedsatt funktionell H/Q ratio mätt i 

180/s ej utgör riskfaktor för HS. Utifrån presenterade studier är det vetenskapliga underlaget 

begränsat för att nedsatt funktionell H/Q ratio inte utgör riskfaktor för HS. 

H/H ratio

Två studier [58, 69] med medelhögt bevisvärde fann att nedsatt H/H ratio mätt i 60/s 

respektive 180/s inte utgör riskfaktorer för uppkomst av HS. Det vetenskapliga underlaget är 

utifrån dessa studier begränsat för att nedsatt H/H ratio inte utgör riskfaktor för HS.   

Hamstringsstyrka

En studie [65] med medelhögt bevisvärde visade att nedsatt excentrisk H-styrka mätt i 60/s 

isokinetiskt utgör riskfaktor för HS, medan en studie [58] med medelhögt bevisvärde ej fann 

detta samband. Studier fann att nedsatt excentrisk H-styrka mätt i 180/s [58, 65] samt nedsatt 

koncentrisk H-styrka mätt i 60/s respektive 180/s inte utgör riskfaktorer för HS. Utifrån 

presenterade studier är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för att nedsatt excentrisk H-

styrka i 60/s utgör riskfaktor för HS. Beträffande excentrisk H-styrka i 180/s samt 

koncentrisk H-styrka i 60/s respektive 180/s är det vetenskapliga underlaget begränsat för 

att dessa inte utgör riskfaktorer för HS. 
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Quadricepsstyrka

En studie [60] med medelhögt bevisvärde visade att ökad koncentrisk Q-styrka mätt i 60/s 

utgör riskfaktor för HS, medan tre studier [58, 65, 69] med medelhögt bevisvärde ej fann detta 

samband. Studier fann att ökad koncentrisk Q-styrka mätt i 180/s [58, 65, 69] samt ökad 

excentrisk Q-styrka mätt i 60/s [58, 65] respektive 180/s [58, 65] inte utgör riskfaktorer för 

HS. Utifrån presenterade studier är det vetenskapliga underlaget begränsat för att ökad Q-

styrka mätt koncentriskt eller excentriskt i 60/s respektive 180/s inte utgör riskfaktor för HS. 

Hamstringsflexibilitet 

En studie [67] med medelhögt bevisvärde visade att nedsatt H-flex utgör en riskfaktor för HS, 

medan fyra studier [58, 61, 62, 69] med medelhögt bevisvärde ej fann detta samband.

Sammantaget är det vetenskapliga underlaget utifrån presenterade studier begränsat för att 

nedsatt H-flexibilitet inte utgör riskfaktor för HS.

Iliopsoasflexibilitet

Två utav föregående studier [61, 62] fann att nedsatt Iliopsoas-flexibilitet inte utgör riskfaktor 

för hamstringsskada. Sammantaget är det vetenskapliga underlaget utifrån presenterade 

studier begränsat för att nedsatt Iliopsoas-flexibilitet inte utgör riskfaktor för HS. 

Ålder

Gällande ålder som riskfaktor visade tre studier [61, 62, 64] med medelhögt och en studie [66] 

med högt bevisvärde att >24 år utgör riskfaktor för HS. En studie [69] med medelhögt 

bevisvärde fann att ålder inte är en riskfaktor för HS. Det vetenskapliga underlaget utifrån 

presenterade studier är begränsat för att en ålder över 24 år utgör riskfaktor för HS. 

Tidigare hamstringsskada

För skadeuppkomst visades enligt tre studier [58, 62, 64] med medelhögt och en studie [66] 

med högt bevisvärde att tidigare hamstringsskada är en riskfaktor för HS, medan två studier 

[60, 69] med medelhögt bevisvärde ej fann detta samband. Gällande tidigare hamstringsskada 

är det vetenskapliga underlaget utifrån presenterade studier begränsat för att detta utgör 

riskfaktor för HS.
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Aboriginisk härkomst

En studie med högt bevisvärde [66] visade att aboriginisk härkomst är en riskfaktor för HS, 

medan en studie [64] med medelhögt bevisvärde inte fann detta samband. Utifrån 

presenterade studier är det vetenskapliga underlaget otillräckligt gällande aboriginisk 

härkomst som riskfaktor för HS.

BMI

Två studier [61, 62] med medelhögt bevisvärde fann att BMI inte utgör riskfaktor för HS. 

Utifrån dessa två studier är det vetenskapliga underlaget begränsat för att BMI inte utgör 

riskfaktor för skadeuppkomst.

Nervmobilitet

Två studier [61, 62] med medelhögt bevisvärde fann att nervmobilitet inte utgör riskfaktor för 

HS. Utifrån dessa två studier är det vetenskapliga underlaget begränsat för att nervmobilitet 

inte utgör riskfaktor för skadeuppkomst.

ROM dorsalflexion fotled & rotation höftled

Två studier [61, 62] med medelhögt bevisvärde fann att ROM dorsalflexion fotled samt 

rotation höftled inte utgör riskfaktorer för hamstringsskada. Utifrån dessa två studier är det 

vetenskapliga underlaget begränsat för att ROM dorsalflektion fotled respektive ROM 

rotation höftled inte utgör riskfaktor för skadeuppkomst.
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5.2 Prevention

Totalt inkluderades åtta empiriska studier [11, 70-76] som avsåg att utreda preventiva interventioner för hamstringsskada. Sammanfattning av 

dessa ses i tabell 5. 

Tabell 5. Sammanfattning av artiklar för prevention.

Författare 
& år

Syfte Design Idrott Deltagare Intervention Antal 
HS

Mätmetod Resultat PEDro/

SBU

Askling et 
al. (2003)
[71]

Utvärdera om 
träning av H-
styrka kan 
påverka 
förekomst & 
allvarlighets-
grad av HS.

Kliniskt 
försök

Fotboll 30 st A, H-styrka (kon &
Exc 60º/s, 17ggr under 
10v) i samband med 
vanlig fotbollsträning. 
(n=15) 

B, Vanlig 
fotbollsträning. 
(n=15) 

Uppföljning efter 10mån. 

13 st Isokinetisk peak 
torque av H-
styrka. (kon & 
exc 60º/s)

30 m max sprint. 
(s)  

Förekomst av HS 
mellan grupperna. 

 S ökad kon & exc peak 
torque av H i gr A efter 
intervention. 

 NS skillnad i gr B. 

 S snabbare tid på 30m 
sprint i gr A efter 
intervention.

 NS skillnad i gr B. 

 S mindre antal HS i gr A
jmf med B.

5/10

Medelhögt

Engebretsen 
et al. (2008)
[73]

Utvärdera om 
specifik träning 
av H-styrka kan 
reducera 
förekomst av 
HS.

Randomi
serad 
kontrolle
rad 
studie

Fotboll 161 st. A, Progressiv exc Nordic 
hamstring träning 
(3ggr/v under 10v) i 
samband med vanlig 
fotbollsträning. (n=85)

B, Vanlig 
fotbollsträning. (n=76)

Uppföljning efter säsong, 
ca 9mån. 

31 st Förekomst av HS 
mellan grupperna. 

 NS skillnad i incidensen av 
HS i gr A jmf med B.

5/10

Medelhögt
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Författare & 
år

Syfte Design Idrott Deltagare Intervention Antal 
HS

Mätmetod Resultat PEDro/

SBU

Gabbe et al. 
(2006)
[74]

Utvärdera om 
ett exc tränings-
program för H-
styrka kan 
reducera 
incidensen av 
HS. 

RCT-
studie

AF 220 st A, Stretching & ROM-
övningar efter AF 
träning, 5 sessioner 
under 12v. 
(n=114)

B, Exc Nordic hamstring 
träning efter AF träning, 
12x6, 5 sessioner under 
12v. 
(n=106) 

Uppföljning efter säsong

18 st Förekomsten av 
HS mellan 
grupperna. 

 NS skillnad i incidensen av 
HS i gr B jmf med A.

4/10

Medelhögt

Arnason et 
al. (2006)
[70]

Utvärdera effekt 
av excentrisk 
styrke- & 
flexibilitets-
träning för 
incidensen av 
HS

Prospektiv 
studie

Fotboll 17-30 lag/ 
säsong,
under 4 
säsonger.

I lagen 
varierade 
deltagar-
antalet 
mellan 18-
24st.

A, 2 kontrollsäsonger 
utan intervention. 

B, Stretch, ROM-
övningar & exc Nordic 
hamstring träning med 
vanlig fotbollsträning, 1-
3ggr/v. (under säsong 3) 

C, Stretch & ROM-
övningar med vanlig 
fotbollsträning, 1-3ggr/v. 
(under säsong 3) 

D, Stretch & exc Nordic 
hamstring träning med 
vanlig fotbollsträning, 1-
3 ggr/v. (under säsong 4)

E, Vanlig fotbollsträning 
utan intervention. (under 
säsong 3 & 4)

183 st Förekomst av HS 
mellan grupperna. 

Allvarlighets-
grad; mindre 
(borta <7dagar) 
måttlig (borta 8-
21 dagar) & svår 
(borta >21 dagar)

 NS skillnad i incidensen av 
HS i gr C jmf med E. 

 S lägre incidens av HS i gr 
B & D jmf med E, C & A. 

 S lättare allvarlighetsgrad 
av HS i gr C jmf med E, 
men NS skillnad i gr C jmf 
med A. 

 NS skillnad i 
allvarlighetsgrad av HS i 
gr B & D jmf med E.

 S lättare allvarlighetsgrad i 
gr B & D jmf med A. 

3/10

Lågt



24

Författare & 
år

Syfte Design Idrott Deltagare Intervention Antal 
HS

Mätmetod Resultat PEDro/

SBU

Kraemer & 
Knobloch 
(2009)
[75]

Utvärdera om 
proprioceptiv 
träning kan 
reducera 
incidensen av 
HS.

Kohort 
studie

Fotboll 24 st A, Kontrollperiod (0,5år)

B, Fotbollsspecifik 
balans- & 
koordinationsträning i 
samband med vanlig 
fotbollsträning.
(2,5 år)

Period 
A
11,9/
1000h

Period 
B
4,8-
9,5/
1000h

HS per 1000 
tränings- & 
matchtimmar.

Tid borta från 
träning & match 
pga HS.

 S minskning av HS under 
period B jmf med A. 

 S minskat antal dagar borta 
från träning & match pga 
HS i period B jmf med A.

3/10

Lågt

Brooks et al. 
(2006)
[11]

Utvärdera om 
styrke- & 
stretchövningar 
kan reducera 
incidensen av 
HS.

Kohort 
studie

Rugby 546 st A, Regelbunden kon & 
exc träning av H-styrka.

B, Statisk stretch 
(>1ggr/v) & regelbunden 
kon & exc träning av H-
styrka.

C, Statisk stretch 
(>1ggr/v), regelbunden 
kon & exc träning av H-
styrka, och exc Nordic 
hamstring träning.

Uppföljning efter säsong 
1 & 2.  

164 st Förekomst av HS 
mellan grupperna. 

 NS skillnad i incidens av 
HS i gr A jmf med B. 

 NS skillnad i incidens av 
HS i gr C jmf med B. 

 S lägre incidens av HS i gr 
C jmf med A. 

2/10
Lågt
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Författare 
& år

Syfte Design Idrott Deltagare Intervention Anta
l HS

Mätmetod Resultat PEDro/

SBU

Croisier 
et al. 
(2008)
[72]

Utvärdera HS 
deltagare med 
bilat. obalans i 
H- styrka & ifall
normalisering 
av 
muskelobalans 
kan reducera 
incidensen av 
HS.

Obalans avsåg 
bilat skillnad 
mellan skadat 
och oskadat ben 
på 15 % eller 
mer, H/Q ratio 
mindre än 0,47 
eller funktionell
H/Q ratio 
mindre än 0,80.

Kohort 
studie

Fotboll 462 st Gr A, kontrollgrupp, ingen obalans. 
(n=246)

Gr B, kontrollgrupp, obalans. 
(n=91)

Gr C, obalans, kon träning av H-
styrka, utan test av normalisering. 
(n=55)

Gr D, obalans, kon träning av H-
styrka tills normalisering. 
(n=70)

Normalisering avsåg mindre än 5% 
bilat skillnad mellan skadat & 
oskadat ben, H/Q ratio mer än 0,57 
& funktionell H/Q ratio mer än 
0,98.

Uppföljning efter 9mån.

35 
st

Isokinetisk peak 
torque av H- & 
Q-styrka. (kon 
60º/s & 240º/s) 
Peak torque av H-
styrka. (exc 30º/s 
& 120º/s)

H/Q  ratio.

Funktionell H/Q 
ratio.

Skadefrekvens 
mellan grupperna 
(%). 

 S minskad isokinetisk styrka 
hos 216 st. 

 NS reducerad H/Q ratio.

 S reducerad funktionell H/Q 
ratio hos 187 av 216 st med 
obalans. 

 S högre skadefrekvens i B jmf 
med A. 

 NS lägre skadefrekvens i C
jmf med B. 

 S lägre skadefrekvens i D jmf 
med B. 

 NS statistisk skillnad i D jmf 
med A.

2/10

Lågt

Verrall 
et al. 
(2005)
[76]

Utvärdera 
effekten av ett 
interventions-
program för 
incidens och 
konsekvens av 
HS.

Prospe
ktiv 
studie

AF 69-71 
st/säsong 
under 4 
säsonger.

A, 2 kontrollsäsonger utan 
intervention.

B, Intervention under 2 försäsonger, 
16-20v. Grenspecifik träning. 
(intervallövningar, löpning med bål 
flekterad, closed chain 
styrkeövningar & statisk stretch i 
uttröttad muskel) 

Uppföljning efter 2 & 4 säsonger. 

26 
st

HS per 1000 
tränings- &
matchtimmar. 

Antal HS för 
varje säsong.

Antal missade 
matcher pga HS.

 NS lägre incidens av HS per 
1000 träningstimmar i säsong 
B jmf med A.

 S lägre incidens av HS per 
1000 matchtimmar i säsong B
jmf med A. 

 S minskat antal HS i säsong B
jmf med A. 

 S färre missade matcher i 
säsong B jmf med A. 

2/10

Lågt
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5.2.1 Evidenssammanställning

Öka hamstringsstyrka

En studie [71] med medelhögt bevisvärde visade på signifikant minskat antal 

hamstringsskador i grupp som tränade specifikt hamstringsmuskulaturen, i samband med 

idrott, jämfört med kontrollgrupp. En studie [73] med medelhögt bevisvärde fann dock inte 

någon statistisk signifikans mellan grupp som specifikt tränade hamstringsmuskulaturen, i 

samband med idrott, jämfört med kontrollgrupp. Utifrån presenterade studier är det 

vetenskapliga underlaget otillräckligt för specifik träning av hamstringsmuskulatur, i samband 

med idrott, jämfört med kontrollgrupp. 

Gällande övriga preventiva interventioner är antingen den vetenskapliga kvalitén på studierna 

för låg eller att den preventiva åtgärden endast är undersökt i en studie, vilket enligt det valda 

GRADE-systemet inte medger någon evidenssammanställning. 
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5.3 Rehabilitering

Totalt inkluderades fem empiriska studier [77-81] som avsåg att utreda rehabiliteringsinterventioner för hamstringsskada. Sammanfattning av 

dessa ses i tabell 6.  

Tabell 6. Sammanfattning av artiklar för rehabilitering.

Författare 
& år

Syfte Design Idrott Deltagare 
(med HS)

Intervention Mätmetod Resultat PEDro/
SBU

Cibulka et 
al. (1986)
[78]

Utvärdera 
effekten av SI-
leds-
manipulation 
mot värma & 
stretching för 
HS.  

Kliniskt 
försök

Okänt 20 st A, Värme, statisk 
stretching & 
Manipulation av SI-led. 
(n=10)

B, Värme & statisk 
stretching. (n=10)

Isokinetisk peak torque 
av Q- och H-styrka. 
(kon 60º/s) 

H-flexibilitet. 
(goniometer)

 S förbättrad H-styrka i gr A
jmf B

 NS förbättrad av Q-styrka
mellan gr A & B

 NS skillnad i H-flexibilitet
mellan gr A & B

4/10
Medelhögt

Sherry & 
Best (2004)
[81]

Utvärdera 
effektiviteten av 
2 
rehabiliterings-
program för HS.

Kliniskt 
försök

Fotboll, 
Baseball, 
Friidrott, 
Basket, 
Softball, 
Tenns,
Triathlon
Hockey 
& Cross-
country 

24 st A, Kvickhet, 
kroppskontroll/
Koordination, 
bålstabilitet & kyla. 
(n=13)

B, Statisk stretching, 
isolerad progressiv 
träning av 
hamstringstyrka & kyla. 
(n=11)

Tid för full återgång till
idrott.

Hopptester & 35m 
sprint vid återgång till
idrott.

Antal HS efter 2v & 1 
år efter återgång till
idrott.

 NS skillnad i antal dagar för 
återgång till idrott mellan gr 
A & B. 

 NS skillnad i tester mellan 
gr A & B vid återgång till
idrott.

 S färre antal HS i gr A jmf 
med B efter 2v & 1år. 

4/10
Medelhögt

Malliaropou
los et al. 
(2004)
[80]

Utvärdera effekt 
av stretching för 
deltagare med 
HS.

Kliniskt 
försök

Friidrott 80 st A, Statisk stretching av 
hamstring 4x30s 
1ggr/dag. (n=40)

B, Statisk stretching av 
hamstring 4x30s 
4ggr/dag. (n=40)

Tid att återfå normal 
passiv knäextension 
ROM i skadat ben.
(goniometer) 

Tid att återgå till full 
friidrottsaktivitet.

 S färre dagar för gr B att 
återfå normal ROM jmf med 
A. 

 S färre dagar för gr B jmf 
med A att återgå till 
friidrottsaktivitet. 

3/10
Lågt
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Författare & 
år

Syfte Design Idrott Deltagare 
(med HS)

Intervention Mätmetod Resultat PEDro/
SBU

Croisier et 
al. (2002)
[79]

Utvärdera HS
deltagare med 
muskelobalans 
& effektiviteten 
av ett anpassat 
rehabiliterings-
program för 
korrigering av 
muskelstyrka.

Obalans 
definierades enl. 
Croisier et al. 
[54], se 
preventions 
tabell.

Kliniskt 
försök

Fotboll, 
friidrott 
(track and 
field) & 
kampsport 
(martial 
arts)

18 st A, Isokinetisk H-styrka 
(exc el. kon, alt. både 
och) utifrån obalans.
Samt TENS &
stretching. 3ggr/v.

Normalisering 
definierades enl. Croisier 
et al. [54], se preventions 
tabell.

Isokinetisk peak torque 
av H- & Q-styrka. (kon 
60 & 240º/s) Peak 
torque av H-styrka. 
(exc 30 & 120º/s) 

H/Q ratio.

Funktionell  H/Q ratio. 
(excH 30º/s & konQ 
240º/s) 

Antal deltagare som 
normaliserade sin 
styrka.

Subjektiv 
smärtskattning vid 
återgång till sin idrott.
(VAS)

Antal HS efter 1år.

 S lägre kon & exc H-styrka i 
skadat ben jmf med oskadat 
ben.

 NS skillnad av H/Q ratio i 
skadat ben jmf med oskadat.

 S reducerad mixad H/Q ratio 
i skadat ben jmf med 
oskadat.

 17 av 18 återfick normal 
styrka.

 S minskad smärtskattning 
vid återgång till idrott, efter 
6 & 12mån, jämfört med 
ingångsvärde.

 0 HS. 

2/10
Lågt

Brughelli et 
al. (2008)
[77]

Utvärdera ett 
funktionellt 
excentriskt 
tränings-
program för en 
person med 
återkommande 
HS.

Fall-
studie

AF 1 st A, Funktionell exc 
styrketräning under 
försäsong. (2-3ggr/v. 9 v)

Därefter funktionell exc
styrketräning och AF 
spel under säsong. 
(1-2ggr/v, 6mån)

Isokinetisk peak torque 
av Q- & H-styrka. (kon 
60º/s)

H/Q ratio.

Optimum angle of peak 
torque, ext & flex i 
knäled. 

Antal HS under säsong 
-08.

 Q- & H-styrka hölls konstant 
under 8mån.

 H/Q ratio hölls konstant
under 8mån. 

 Optimum angle of peak 
torque ökade i ext, och 
minskade i flex, under 8mån.

 Förblev skadefri under 
säsongen.

1/10 
Lågt
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5.3.1 Evidenssammanställning

Gällande rehabiliteringsinterventioner är antingen den vetenskapliga kvalitén på studierna för 

låg eller att rehabiliteringsåtgärden endast är undersökt i en studie, vilket enligt det valda 

GRADE-systemet inte medger någon evidenssammanställning.

5.4 Evidenssammanställning

I tabell 7 redovisas den sammantagna evidensstyrkan för riskfaktorer. I tabell 8 redovisas den 

sammantagna evidensstyrkan för preventiva interventioner. Begränsat vetenskapligt underlag 

bygger på studier av hög eller medelhög kvalitet, som talar för eller emot beträffande ämne,

med försvagande faktorer vid en samlad bedömning. Otillräckligt vetenskapligt underlag visas 

där studier av likartad kvalitet är motsägande. 

Tabell 7. Sammanställning av evidensstyrka för riskfaktorer.

Riskfaktorer
Evidensstyrka:

Utgör en riskfaktor

Evidensstyrka:

Utgör ej en riskfaktor

Hög ålder Begränsat -

Tidigare H-skada Begränsat -

Exc H-styrka 60º/s Otillräckligt -

H/Q ratio 180º/s Otillräckligt -

H/Q ratio 60º/s Otillräckligt -

Aboriginisk härkomst Otillräckligt -

Exc H-styrka 180º/s - Begränsat

Kon H-styrka 60º & 180º/s - Begränsat

Exc Q-styrka 60º & 180º/s - Begränsat

Kon Q-styrka 60º & 180º/s - Begränsat

Funktionell H/Q ratio - Begränsat

H/H ratio - Begränsat

H-flexibilitet - Begränsat

Iliopsoas-flexibilitet - Begränsat

ROM dorsalflexion fotled & 
rotation höftled

- Begränsat

Nervmobilitet - Begränsat
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BMI - Begränsat

Tabell 8. Sammanställning av evidensstyrka för prevention.

Preventionsintervention
Evidensstyrka:

Talar för interventionen

Evidensstyrka:

Talar emot interventionen

Öka H-styrka för minskad prevalens 
av HS

Otillräcklig -
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6. DISKUSSION

6.1 Metoddiskussion

I studien inkluderades artiklar som empiriskt och prospektivt studerat riskfaktorer, 

preventions- samt rehabiliteringsinterventioner för hamstringsskador. Denna breda ansats 

valdes efter flertalet provsökningar med mindre ämnesomfång, vilka mynnade ut i ett 

otillräckligt urval av artiklar. Begränsningar som gjordes vid artikelinsamlingen var val av 

språk samt att studierna skulle vara utförda på människor. Inga begränsningar gjordes 

avseende publiceringstid, detta för att minimera risken att utesluta relevanta studier. 72 % av 

samtliga inkluderade studier återfanns i databasen PubMed. Även AMED och CINAHL 

användes för ett större urval, och därmed ytterligare minimering av risken att utesluta relevant 

information. En styrka ses också i granskningen av referenslistor för att finna ytterligare 

relevanta artiklar. Uppsatsförfattarna anser att en mättnad inom de sökta områdena 

uppnåddes. 

En svaghet med den systematiska litteraturgranskningen kan vara att uppsatsförfattarna valt 

att exkludera studier av retroperspektiv karaktär beträffande riskfaktorer. Det kan anses att en 

inkludering av dessa hade gett ett tydligare och mer tillförlitligt resultat. Valet gjordes dock 

mot bakgrunden att det inte går att utesluta skadans inverkan på resultatet i dessa studier [1]. 

Att exkludera hamstringsskador av typen grad III gjordes dels för att denna skada kräver 

operation [49], samt med tanke på att grad III skador har beskrivits utgöra ett fåtal av den 

totala andelen hamstringsskador [82]. 

Studier som belyste riskfaktorer kunde inte skattas efter PEDro:s mall, vilket ledde till 

utformning och konstruktion av en bedömningsmall innehållande variabler som ansågs 

adekvata i sammanhanget. Erfarenhetsbrist beträffande konstruktion av en sådan 

bedömningsmall kan anses vara en svaghet. Denna brist täcktes dock i den mån det gick med 

hjälp av, för ändamålet, relevant litteratur [40, 54]. Dessutom fördes en diskussion med 

handledaren, samt att två professorer inom sjukgymnastik respektive epidemiologi 

kontaktades. Valet av att inkludera förhållandevis få variabler i mallen gjordes då detta ansågs 

skulle minska antalet felkällor vid en bedömning, återigen med uppsatsförfattarnas 

erfarenhetsbrist i åtanke. Detta kan emellertid medfört att en något onyanserad skattning kan 

ha ägt rum, ett faktum som kan påvisas med att 10 utav 12 inkluderade riskfaktorartiklar fick 
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mellan 3-5 poäng. Svårigheten att bedöma de enskilda variablerna, i synnerhet statistiska 

analysmetoder, kan även det ses som en svaghet. 

Sex av 13 inkluderade interventionsartiklar fanns redan skattade i PEDro:s databas. Samtliga 

inkluderade interventionsstudier skattades av uppsatsförfattarna, jämfördes och diskuterades 

till dess att samstämmighet nåddes. Detta anser författarna öka tillförlitligheten på 

kvalitetsbedömningen. För att uppnå högt poäng på PEDro skalan krävs bland annat att 

studien är randomiserad, och att terapeuter, deltagare samt de som utför mätningarna är 

blindade. Detta kan vara svårt att uppnå inom det valda ämnesområdet då tränings- och 

stretchinginterventioner i idrottsliga sammanhang är svåra att blinda, dels eftersom den som 

instruerar oftast är tränaren, samt att deltagarna givetvis vet vilken typ av träning de utför. Då 

skalan främst är konstruerad för RCT-studier kan det faktum att endast två av de inkluderade 

interventionsstudierna var av denna typ anses ha påverkat resultatet i negativ bemärkelse vid 

sammanställningen av evidens. 

För att sammanställa evidens beträffande riskfaktorer, prevention och rehabilitering vid 

hamstringsskador användes SBU:s GRADE-system. Studiemängden inom det valda 

ämnesområdet är relativt liten, och att genomföra en evidenssammanställning utifrån denna 

kan anses något bristfällig. En viktig aspekt för att evidensbedöma studier utifrån GRADE-

systemet är att samstämmighet i resultaten från olika studier kan ses. De inkluderade studierna 

visade sig dock använda relativt olika metoder och därav blev det svårt att jämföra resultaten, 

vilket ledde till att fler inte kunde lyftas fram i en evidenssammanställning. Ett beslut togs att 

ej beakta enstaka studier samt studier med lågt bevisvärde. Detta gjordes eftersom studier med 

låg kvalité inte kan utgöra grund för slutsatser, samt att enstaka studier inte kan föranleda 

någon evidensstyrka i GRADE-systemet. Utifrån studiens breda syfte antogs även ett 

tydligare resultat kunna påvisas genom denna metod. En brist med denna typ av 

evidenssammanställning är, till skillnad från metaanalyser, att de enskilda studiernas effekt-

styrka har mindre inverkan på sammanställningen.

Vid resultatindelningen uppstod viss problematik beträffande studier som undersökte 

riskfaktorer, eftersom dessa i hög grad skilde sig åt i val av potentiella riskfaktorer samt 

statistisk analysmetod. Ur evidenssynpunkt kan detta ses som en svaghet då uppsatsförfattarna 

tvingats finna minsta gemensamma nämnare och samstämmighet studierna sinsemellan. Detta 

tydliggörs bland inkluderade studier där muskelstyrka är undersökt som riskfaktor, på så vis 
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att både isokinetiskt valda hastigheter och koncentriskt respektive excentriskt muskelarbete är 

undersökt i olika kombinationer. Även beträffande de inkluderade interventionsstudierna 

uppstod vissa problem vid resultatextraheringen. Bland studierna sågs flera olika former av 

kombinationsprogram, men även en stor variation av vad programmens effektresultat 

jämfördes med. Detta medförde till viss del en generalisering vid beskrivning av 

interventionerna, och kan då ses som en svaghet eftersom exempelvis vissa specifika 

träningsmetoder inte urskilts. Även studiernas variation gällande utvärderingsmetoder och 

uppföljningstider medförde svårigheter vid tolkning och sammanställning av resultatet.       

6.2 Resultatdiskussion

Syftet med studien var att sammanställa den vetenskapliga litteraturen gällande riskfaktorer, 

preventions- och rehabiliteringsmetoder vid HS. Detta är intressant eftersom att inga tidigare 

sammanställningar har belyst de valda aspekterna som en enhetlig komponent, trots att HS ses 

som en vanlig skada i idrottsliga sammanhang [1, 2]. Resultatet visar på begränsat 

vetenskapligt underlag för att hög ålder och tidigare HS utgör riskfaktorer för HS. 

Otillräckligt vetenskapligt underlag ses för nedsatt H/Q ratio 60º/s & 180º/s, nedsatt 

excentrisk H-styrka 60º/s, samt aboriginisk härkomst som riskfaktorer för HS. Beträffande 

funktionell H/Q ratio 60°/s & 180°/s, koncentrisk H-styrka 60°/s, koncetrisk och ecxentrisk 

H-styrka 180°/s, koncentrisk och excentrisk Q-styrka 60°/s & 180°/s, H-flexibilitet, Iliopsoas-

flexibilitet, BMI, nervmobilitet, ROM dorsalflexion fotled & rotation höftled är det 

vetenskapliga underlaget begränsat för att dessa inte utgör riskfaktorer för HS. Angående 

prevention visar resultatet otillräckligt vetenskapligt underlag för att specifik styrketräning av 

hamstringsmuskulaturen i samband med idrott minskar skadeprevalensen. Samstämmighet ses 

med tidigare litteratur [40, 41] angående nedsatt muskelstyrka och flexibilitet som de mest 

frekvent föreslagna riskfaktorerna för HS. Skadeuppkomsten och hamstringsmuskulaturens 

komplexa natur har dock lett till motstridiga uppfattningar beträffande dessa riskfaktorer [40, 

41]. Vidare belyser tidigare litteratur [37, 44, 45, 47], gällande prevention och rehabilitering, 

att träning av muskelstyrka och flexibilitet skulle kunna leda till minskad skadeprevalens samt 

tidigare återgång till idrott efter HS. Underlaget i studierna är dock bristfälligt och inga 

slutsatser kan dras, därför efterfrågas fler prospektiva och kontrollerade studier av hög kvalité 

inom området hamstringsskador [48, 53].       
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6.2.1 Riskfaktorer 

Studiens resultat beträffande riskfaktorer bekräftar tidigare studier [40, 41] gällande brister i 

dagens forskning kring HS avseende studiemängd och kvalitet. Tidigare HS och hög ålder 

utgör opåverkbara faktorer som i studien visade sig ha begränsad evidens. Tidigare HS är en 

känd riskfaktor sedan länge [83], och återkommande skada har påvisats väldigt vanligt från 

flera håll [4, 9, 14]. Oklarhet råder ifall detta beror på inadekvat rehabilitering och sekvele, 

eller kvarvarande riskfaktorer som ursprungligen infunnits sig [41]. Efter inträffad HS tar det 

flera veckor innan ärrvävnad och muskeln återfått normal styrka [49, 84], det kan dock vara 

möjligt att återgå till spel tidigare, om än med en ökad skaderisk. Med dagens prestationskrav 

inom idrotten kan det antas att rehabiliteringen ibland helt enkelt påskyndas i alltför rask takt, 

och därför medför återkommande skada. Angående hög ålder som riskfaktor bör man kanske 

eftersöka åldersrelaterade förändringar som förklaring, veterligen endast genomfört av Gabbe 

et al. [85], som i en prospektiv studie fann ökad flexibilitet i höftflexorer samt ökad vikt 

utgöra sådana faktorer. Studien [85] undersökte emellertid inte muskelstyrka som potentiell 

riskfaktor, vilket får anses vara en svaghet då det har visats att muskelmassan börjar minska 

och fibertyp komposition förändras redan vid omkring 20 till 25 års ålder [86, 87].

Beträffande styrka och obalans mellan hamstrings- och quadricepsmuskulaturen visade 

studierna motstridiga resultat för att nedsatt H/Q ratio 60º/s & 180º/s [58, 60, 69] samt nedsatt 

excentrisk H-styrka 60º/s [58, 65] utgör riskfaktorer. Det kan förvisso anses vara en trolig 

riskfaktor, att hamstringsmuskulaturen är för svag för att motverka quadricepsmuskulaturens 

större kraftutveckling vid snabb löpning, men det är en komplicerad muskelsynergi och i 

forskningen ses inkonsekvens beträffande H/Q ratio och H-styrka som riskfaktorer, både i 

retrospektiva och i prospektiva studier [50]. Frånsett en studie [65] påvisades samband mellan 

isokinetiska styrkeförhållanden och skadeuppkomst endast vid lägre mäthastigheter. Detta kan 

anses anmärkningsvärt då den reella hastigheten vid snabb löpning har beskrivits vara 

omkring 700º/s [88]. Vidare finns utrymme för diskussion beträffande hur väl det går att 

uttala sig om muskelstyrka som en riskfaktor då isokinetiska mätningar i olika hastigheter 

utgör testmetod. Mätningar av H- och Q-styrka sker endast över knäleden, och Mottram & 

Comerford [89] anser i en deskriptiv studie att det möjligen vore lämpligare att testa 

styrkeförhållanden mer funktionellt, mot bakgrunden av att funktionellt muskelarbete 

påverkar flera leder. Detta gäller i hög grad även hamstringsmuskulaturen med sin biartikulära 

funktion, något som tidigare är beskrivet [15]. Reliabilitet och validitet för den, i studierna, 

använda isokinetiska styrketest aperturen är god [90-92]. Det har emellertid påvisats minskad 
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validitet vid högre mäthastigheter [91, 93], vilket bör leda till viss försiktighet vid tolkning av 

studiernas [58, 65, 69] avsaknad av funna samband i dessa hastigheter.

Nedsatt H-flexibilitet påvisades endast enligt en studie [67] utgöra riskfaktor för HS, medan 

fyra studier [58, 61, 62, 69] inte fann detta samband. Liknande brist på evidens fann även 

Foreman et al. [41], och frånsett Witvrouw et al. [67] studie har endast studier av retrospektiv 

karaktär [94, 95] påvisat nedsatt H-flexibilitet utgöra riskfaktor för HS. Vidare kan det 

ifrågasättas ifall det verkligen är isolerad H-flexibilitet som i studierna [58, 61, 62, 69] testats. 

Använda tester innefattar SLR, toe-touch-test, active-knee-extension-test, samt sit-and-reach-

test, vilka har påvisats reliabla för ändamålet [96-100], medan validiteten starkt ifrågasatts 

[98, 101]. Bland felkällor nämns bäckenrotation, nervmobilitet, kapselstramhet, 

ländryggsflexibilitet samt förhållandet mellan arm- och benlängd [98, 101]. Eftersom det 

saknas evidens för att passiv H-flexibilitet utgör riskfaktor anser uppsatsförfattarna därför att 

dynamisk H-flexibilitet möjligen vore av intresse att utreda då detta är vad som kan tänkas 

krävas av muskulaturen vid skadesituationen. Högre dynamisk flexibilitet tordes kunna öka 

muskulaturens förmåga att absorbera energi, utan att minska idrottarens prestationsförmåga, 

och därmed reducera risken för muskelskada [102]. Dock är forskningen begränsad 

beträffande dynamisk flexibilitet [102], vilket leder till att dessa antaganden endast stannar 

vid spekulationer.

Studien visar på motsägande resultat [64, 66], det vill säga otillräcklig evidens, beträffande 

aboriginisk härkomst som riskfaktor för HS. Verall et al. [66] påvisade samband, medan 

Orchard et al. [64] endast med ett t-test fann signifikans för detta samband, men inte i den 

multivariata analysen. Antalet studier är få, men Verall et al. [66] studie beskriver en möjlig 

sambandsförklaring vara att australiensiska fotbollsspelare med aboriginisk härkomst anses 

vara starkare och snabbare, och därför kan antas ha fler typ II fibrer, vilket i sig tordes 

innebära en ökad risk för muskelskador [20, 21].

I tre studier undersöktes även nervmobilitet [61,62], Iliopsoas-flexibilitet [61,62], ROM 

dorsalflexion fotled & rotaion höftled [61,62], samt BMI [61, 64] som potentiella riskfaktorer. 

Något samband mellan dessa faktorer och skadeuppkomst kunde inte påvisas i någon utav 

studierna [61, 62, 64], vilket gav begränsad evidensstyrka för att dessa inte utgör riskfaktorer 

för HS. Nedsatt nervmobilitet har i en retrospektiv studie [103] påvisats bland deltagare med 
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tidigare HS, men beträffande övriga faktorer fann inte uppsatsförfattarna några motiv till att 

undersöka dessa, andra än att de tidigare inte är studerade. 

Slutligen ska det beträffande riskfaktorer för HS åter poängteras att skadeorsaken med största 

sannolikhet är multifaktoriell, och att det därför i framtiden kommer att krävas större eller fler 

studier där samtliga föreslagna potentiella riskfaktorer ingår i en multivariat statistisk analys

[40, 89].

6.2.2 Prevention 

De två studier [71, 73] som belysts i evidenssammanställningen använde specifik träning av 

hamstringsmuskulaturen under en 10 v period, vilket ger en trovärdighet i kontroll av 

muskelstyrka. Under de första 4-6 veckorna av träning sker en neural adaption på grund av ett 

ökat antal aktiva motoriska enheter, vilket medför en styrkeökning. Vidare kan en större 

förändring av muskelstyrka dokumenteras först efter 7-10 veckors intensiv styrketräning 

[104]. Askling et al´s [71] studie genomförde både koncentrisk och excentrisk träning, medan 

Engebretsen et al. [73] endast använde excentrisk träning. Det är allmänt känt att excentrisk 

träning ger bättre effekt, avseende styrkeökning och ökad muskelmassa, än koncentrisk 

träning, vilket Roig et al. [105] också påvisar i en systematisk litteraturstudie. Detta samband 

har i en studie [106] även visats gälla specifikt hamstringsmuskulaturen. En försiktighet bör 

dock tas vid tillämpning av excentrisk träning eftersom denna form lättare leder till skada på 

muskelfibrerna, med muskelstelhet och ömhet som följd [70, 107]. Två studier [73, 74] som 

tränade, relativt frekvent, excentrisk styrka av hamstringsmuskulaturen fann ingen minskning 

av HS jämfört med kontrollgrupp eller stretchinggrupp. Detta faktum kan möjligen bero på 

dålig compliance, då ena studien [74] hade hela 50 % bortfall i interventionsgruppen, och i 

den andra studien [73] var det endast 19,4 % av deltagarna som fullföljde 20 eller fler 

träningstillfällen. Den största anledningen till att deltagarna inte fullföljde interventionerna 

var att de upplevde för stor muskelstelhet och ömhet, vilket reducerade deras 

prestationsförmåga i det idrottsliga sammanhanget [73, 74]. Med en något mindre dosering 

excentrisk träning tror uppsatsförfattarna att bortfallssiffrorna ej varit lika höga [71, 107], och 

resultaten i studierna hade kunnat visa på mer fördelaktiga effekter av excentrisk 

styrketräning.  
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6.2.3 Rehabilitering 

Studiens resultat visar tydlig brist på evidens för effekt av rehabiliteringsinterventioner, vilket 

även tidigare studier [50, 53] belyst. Vid granskning av resultattabellen ses dock en tendens 

till att träning för att förbättra styrka, kvickhet i, och koordination av nedre extremitet samt 

bålstabilitet kan ge goda effekter som rehabiliteringsintervention vid HS. Tre [77, 79, 81] av 

fem studier använde dels specifik styrketräning av hamstringsmuskulaturen samt funktionell 

träning som rehabiliteringsintervention vid HS och samtliga påvisade goda resultat i form av 

minskad skadefrekvens hos deltagarna efter återgång till idrott. En anledning kan vara att 

denna typ av träning leder till reducerad risk för muskeltrötthet samt ökar koordination och 

bålstabilitet, vilka är faktorer som uppsatsförfattarna tror kan minska uppkomst samt reducera 

återfall av HS [18, 43, 46, 47]. Detta är emellertid endast spekulationer utifrån enskilda 

studiers resultat och inget som kan evidensbeläggas i denna litteraturgranskning. 
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7. KONKLUSION

Resultaten som framkommit i denna systematiska litteraturgranskning pekar på att hög ålder 

och tidigare HS utgör riskfaktorer för HS. Bland påverkbara faktorer framhävs snarare nedsatt 

hamstringsstyrka och H/Q ratio, än flexibilitet, som betydelsefulla faktorer för 

skadeuppkomst. Emellertid ses endast motstridiga bevis för att styrketräning av 

hamstringsmuskulaturen preventivt kan förhindra uppkomst av HS. Det ska dock poängteras 

att HS är av komplex natur, vilket även avspeglats i den bristfälliga forskningen. Detta till

trots efterlyses, vad gäller riskfaktorer för HS, studier där samtliga föreslagna faktorer ingår i 

en multivariat analys. Beträffande preventions- och rehabiliteringsinterventioner efterlyses en 

större mängd studier av samma karaktär för att finna konsensus angående någon eller några 

enskilda behandlingsstrategier. Att öka statisk H-flexibilitet hos idrottaren för att förhindra 

eller rehabilitera HS saknar utifrån den presenterade studiens resultat vetenskaplig grund, det 

förefaller dock för dagens sjukgymnaster och tränare vara av betydelse att instruera och 

rekommendera uppbyggande av H-styrka, både i preventions- och rehabiliteringssyfte.
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Bilaga 1. PEDro scale.

1. eligibility criteria were specified  
                                       
2. subjects were randomly allocated to groups (in a crossover study, subjects
were randomly allocated an order in which treatments were received).

3. allocation was concealed.

4. the groups were similar at baseline regarding the most important prognostic
Indicators.

5. there was blinding of all subjects.

6. there was blinding of all therapists who administered the therapy.

7. there was blinding of all assessors who measured at least one key outcome.

8. measures of at least one key outcome were obtained from more than 85%
of the subjects initially allocated to groups.

9. all subjects for whom outcome measures were available received the
treatment or control condition as allocated or, where this was not the case,
data for at least one key outcome was analysed by “intention to treat”.

10. the results of between-group statistical comparisons are reported for at least one
key outcome.

11. the study provides both point measures and measures of variability for at
least one key outcome.

The PEDro scale is based on the Delphi list developed by Verhagen and colleagues at the Department of
Epidemiology, University of Maastricht (Verhagen AP et al (1998). The Delphi list: a criteria list for quality
assessment of randomised clinical trials for conducting systematic reviews developed by Delphi consensus. Journalof 
Clinical Epidemiology, 51(12):1235-41). The list is based on "expert consensus" not, for the most part, onempirical 
data. Two additional items not on the Delphi list (PEDro scale items 8 and 10) have been included in the PEDro scale. 
As more empirical data comes to hand it may become possible to "weight" scale items so that the PEDro score reflects 
the importance of individual scale items.

The purpose of the PEDro scale is to help the users of the PEDro database rapidly identify which of the known or 
suspected randomised clinical trials (ie RCTs or CCTs) archived on the PEDro database are likely to be internally 
valid (criteria 2-9), and could have sufficient statistical information to make their results interpretable (criteria 10-11). 
An additional criterion (criterion 1) that relates to the external validity (or “generalisability” or “applicability” of the 
trial) has been retained so that the Delphi list is complete, but this criterion will not be used to calculate the PEDro 
score reported on the PEDro web site.

The PEDro scale should not be used as a measure of the “validity” of a study’s conclusions. In particular, we caution 
users of the PEDro scale that studies which show significant treatment effects and which score highly on the PEDro 
scale do not necessarily provide evidence that the treatment is clinically useful. Additional considerations include 
whether the treatment effect was big enough to be clinically worthwhile, whether the positive effects of the treatment 
outweigh its negative effects, and the cost-effectiveness of the treatment. The scale should not be used to compare the 
"quality" of trials performed in different areas of therapy, primarily because it is not possible to satisfy all scale items 
in some areas of physiotherapy practice.
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Bilaga 2. Bedömningsmall för riskfaktorer.

Kvalitetsbedömningsmall konstruerad av författarna utifrån Bahr & Holme´s [40] samt Holme 

& Solvang´s [54] riktlinjer och rekommendationer.

Studiens syfte: ________________________________________

Antal deltagare:

Summa poäng:

Kvalitetsvariabel 1p

Poweranalys utförd?

Utifrån syftet relevant valda potentiella riskfaktorer?

Validitets- och reliabilitetstestade mätmetoder?

Data presenterad för samtliga valda potentiella riskfaktorer?

Utifrån syftet adekvat analysmetod utförd?

Multivariat analys utförd?

Högt bevisvärde Medelhögt bevisvärde Lågt bevisvärde

5-6 poäng 3-4 poäng 0-2 poäng
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Bilaga 3.  Förkortningar.

AF Australiensisk fotboll

BMI Body mass index

exc Excentriskt muskelarbete

ggr Gånger

gr Grupp

H Hamstringsmuskulatur

h Timmar

H-flexibilitet Hamstringsflexibilitet

HE Höftextensormuskulatur

HF Höftflexormuskulatur

HS Hamstringsskada/or

Iliopsoas-flex Iliopsoasflexibilitet

jmf Jämfört

kon Koncentriskt muskelarbete

m Meter

MD-score Poäng på Movement Discrimination test

MVCi Isometrisk maximal volontär kontraktion

mån Månad

n Antal

NS Ej signifikant

Q Quadricepsmuskulatur

ROM Range of movement

S Signifikant

s Sekunder

SI-led Sacroiliacaled. Led som finns mellan de två höftbenen och korsbenet

st Stycken

TENS Transkutan elektrisk nervstimulering

v Veckor

VAS Visuell Analog Skala (subjektiv smärtskattning)
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Bilaga 4. Termer och begreppsförklaringar.

Funktionell H/Q ratio

 Excentrisk hamstringsstyrka delat med koncentrisk quadricepsstyrka.

konHE/excQ-ratio

 Koncentrisk höftextensionsstyrka delat med excentrisk quadricepsstyrka. 

H-styrka, Q-styrka

 Styrka av flexion respektive extension över knäled i förhållande till kroppsvikt. 

H/H ratio

 Hamstringsstyrka delat med motsatt hamstringsstyrka, koncentriskt om ej annat anges.

HF/HE-ratio

 Höftflexionsstyrka delat med höftextensionsstyrka. 

H/Q ratio

 Koncentrisk hamstringsstyrka delat med koncentrisk quadricepsstyrka.

MD-score

 Movement Discrimination testar motorisk kontroll av nedre extremitet.

Nordic hamstring träning

 Styrketräningsprogram innehållande excentrisk träning av hamstringsmuskulatur.

Optimum angle of peak torque

 Vinkeln där maximal kraftutveckling sker i en rörelsebana.

Peak torque
 Maximal kraftutveckling.




