
Fysioterapeutiska interventioner vid 

rehabilitering efter en idrottsrelaterad 

hjärnskakning
En litteraturstudie

Frida Johansson

Fysioterapi, kandidat 

2018

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap



 
 

 

 

Fysioterapeutiska interventioner vid rehabilitering 
efter en idrottsrelaterad hjärnskakning 

– En litteraturstudie 

Physical therapy modalities in rehabilitation after a sports-related concussion 

– A review 

 

Frida Johansson 

 

 

 

 

 

Fysioterapi: Examensarbete 

Termin VT18 

Handledare: Jenny Jäger, Universitetslektor 

Examinator: Irene Vikman, Universitetslektor 



	 	 	

	

 
 
 
 
 

TACK! 

Till min handledare universitetslektor Jenny Jäger och 
examinator universitetslektor Irene Vikman för vägledning. 

Till Lars Lundgren och Yelverton Tegner för förmedling av 
värdefull kunskap om rehabilitering efter en hjärnskakning. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 	 	

	

Abstrakt 

Bakgrund: Hjärnskakningar inom idrott uppmärksammas allt mer på grund av skadans flera 

potentiella faror och möjliga långvariga konsekvenser. Ett överenskommet koncept angående 

riktlinjer för handläggning och rehabilitering efter idrottsrelaterad hjärnskakning upprättades 

första gången år 2001. Rehabiliteringen efter en idrottsrelaterad hjärnskakning 

rekommenderas vara ett multimodalt samarbete och ske genom en stegvis återgång till 

idrott/aktivitet från total fysisk och kognitiv vila till en progressivt ökad grad av aktivitet. 

Fysioterapi som hälsoprofession syftar till att främja hälsa och minska ohälsa, tillämpar 

rehabiliterande insatser och har kunskapen att hantera områden som rekommenderas ingå vid 

rehabiliteringen efter en idrottsrelaterad hjärnskakning. Syfte: Syftet med litteraturstudien var 

att kartlägga vetenskaplig litteratur gällande fysioterapeuters rehabiliteringsåtgärder efter en 

idrottsrelaterad hjärnskakning. Metod: Litteratursökningen gjordes i PubMed, CINAHL, 

AMED och Web of Science. MeSH-termerna ”physical therapy modalities”, ”brain 

concussion” och ”athletic injuries”, respektive motsvarande ämnesord ”physical therapy”, 

”brain concussion” och ”athletic injuries”, användes i sökningen. Resultat: Åtta artiklar 

inkluderades. Fem artiklar påvisar att kontrollerad fysisk ansträngning på måttlig nivå ger 

förbättring av symtom. Två påvisar att fysioterapeutiska interventioner av vestibularsystemet 

och cervikalen, samt att en patientspecifik och progressivt utformad behandlingsplan gynnar 

återhämtning. En studie påvisar att en symtomfri vänteperiod kliniskt sett inte påverkar 

återhämtningen. Konklusion: Denna litteraturöversikt indikerar att en individanpassad, 

progressivt utformad behandlingsplan innehållande fysisk ansträngning på måttlig nivå, samt 

rehabilitering av vestibularsystemet och cervikalen gynnar återhämtning efter en 

idrottsrelaterad hjärnskakning. Mer forskning krävs. 

 

Nyckelord: fysioterapi, hjärnskakning, idrottsrelaterad, interventioner, rehabilitering 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 	 	

	

Innehållsförteckning 

 

Bakgrund       1 

Syfte       6 

Material och metod      6 

   Procedur       6 

   Datainsamlingsmetod      6 

   Analys       8 

   Kvalitetsgranskning      8 

Resultat       9 

   Studiernas deltagare      9 

   Studiernas interventioner     9 

   Kvalitetsgranskning      17 

   Evidensvärde      17 

Diskussion       18 

   Metoddiskussion      18 

   Resultatdiskussion      21 

Klinisk reflektion      28 

Konklusion       28 

Referenslista      30 

Bilaga 1 

Bilaga 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 	 	

	 1	

Bakgrund  

Under det senaste decenniet har hjärnskador blivit ett framträdande folkhälsoproblem (1), och 

hjärnskakningar inom idrott har börjat uppmärksammas allt mer i både vetenskapliga 

publikationer (2) men också i media på grund av sina potentiella risker och långvariga 

konsekvenser (3). Hjärnskakningar är vanligt förekommande inom kontaktidrotter som till 

exempel ishockey (4), rugby och fotboll (5). En av sju som i Sverige söker vård på 

akutmottagning till följd av skada under idrottsutövning gör det på grund av skada mot 

huvudet under idrottsutövning, av dem blir 4,4% diagnostiserade hjärnskakning (6). 

Vetskapen om den höga förekomsten av idrottsrelaterade hjärnskakningar finns, men 

förståelsen angående initial vård och långsiktiga resultat är bristfällig. Därtill är prognosen för 

återhämtning efter skadan fortfarande oklar (5). 

 

Den nuvarande definitionen av en idrottsrelaterad hjärnskakning är en traumatisk hjärnskada 

som utlösts av yttre biomekaniskt våld, direkt eller indirekt mot huvudet, med eller utan 

medvetslöshet och som vanligen resulterar i någon form av övergående neurologisk 

dysfunktion som löser sig spontant inom minuter till timmar, men som också kan leda till 

neuropatologiska förändringar och en störning i hjärnans funktion (7). Idrottsrelaterad 

hjärnskakning anses vara den mest komplexa idrottsskadan att diagnostisera (7). 

 

Det pågår sedan två decennier tillbaka en intensiv forskning för att förstå skademekanismen 

(8) och dess följdpåverkningar (9), samt skapa förståelse för adekvata behandlingsmodeller 

(10). Den primära skadan vid hjärnskakning är skada på nervcellerna. Skadans omfattning 

sägs vanligen vara i proportion med traumats storlek (11) och uppstår då hjärnan kolliderar 

mot skallbenet vid den snabba linjära eller rotatoriska förflyttning som kan ske vid yttre 

mekaniska våld mot huvudet (12). Cerebrospinalvätskan som omger hjärnan skyddar den mot 

mindre våld, men har svårt att motstå större yttre krafter och kollisionen kan då medföra att 

nervcellerna i hjärnan komprimeras och tänjs, eller till viss del även slitas av (12). Skadade 

nervceller kan resultera i att hjärnan blir tillfälligt urkopplad (11); en osynlig skada som för 

individen kan orsaka funktionella begränsningar i vardagen och där personen kan behöva 

både rehabilitering och stöd för återgång till jobb/aktivitet (13). 

 

En blandning av somatiska, kognitiva, emotionella och fysiska symtom är typiska efter/vid en 

hjärnskakning (14). Vanliga problem är huvudvärk, känsla av att vara i en dimma, labilitet, 

medvetslöshet och minnesförlust, irritabilitet, långsam reaktionsförmåga, sömnsvårigheter 
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(14), ljud- och ljuskänslighet (5) och försämrad postural kontroll (15). Många av symtomen är 

inte unika för hjärnskadan, utan är även starkt korrelerade till andra diagnoser och 

komplikationer efter trauman, såsom ångest, post-traumatisk stress (14) och depression (16).  

Symtomen är dessutom vanligt förekommande hos friska individer, vilket gör det än mer 

komplext (16). 

 

Individer som ådrar sig en idrottsrelaterad hjärnskakning återhämtar sig vanligtvis fullt inom 

en månad (17). Emellertid visar studier på att symtomen även kan vara långvariga (9), samt 

att de kan provoceras av fysisk aktivitet (18). Tillståndet med långvariga besvär efter en 

hjärnskakning kallas för postkommotionellt syndrom, ett vanligt tillstånd som ofta stör 

patienten i deras vardagliga liv (19). Postkommotionellt syndrom innebär kvarstående 

symtom som huvudvärk, yrsel, trötthet, irritabilitet, koncentrationsproblem, nedsatt minne, 

sömnlöshet och minskad tolerans mot stress, samt kan individen bli mer emotionellt känslig 

vid intag av alkohol. Associerande besvär som kan följas av ovanstående symtom är känslor 

av depression och ångest, som kan ha orsakats av viss förlust av självkänsla och rädsla för 

permanent hjärnskada (19). 

 

Multipla hjärnskakningar har visat sig vara en riskfaktor för kognitiv försämring och psykiska 

problem (9). En påföljande hjärnskakning hos en individ som fortfarande är symtomatisk från 

en tidigare hjärnskakningshändelse kan resultera i ett så kallat second-impact syndrome, 

vilket innebär en akut hemisfärisk svullnad i hjärnan (20). 

 

Den tidigare allmänt vedertagna definitionen av hjärnskakning som ”förlust av medvetande” 

som primärt mått på skadans allvarlighetsgrad och bedömningen av skadans omfattning, har 

ansetts begränsande vid vård av idrottsutövare som drabbats av hjärnskakning (21). Det 

ansågs att antalet redovisade vanliga symtom vid hjärnskakning vara bristfällig och att det 

fanns en oförmåga till att kunna inkludera mindre slagskador som hade resulterat i bestående 

fysiska och/eller kognitiva symtom (21). Därför påbörjades 2001 ett internationellt samarbete 

med syfte att åstadkomma konsensus kring definitionen av idrottsrelaterad hjärnskakning 

samt rekommendationer angående förbättring av säkerhet och omhändertagande av 

idrottsutövare som drabbats av en idrottsrelaterad hjärnskakning (7, 21-24). 

 

Internationella olympiska medicinska kommittén, Internationella fotbollsförbundet och 

Internationella ishockeyförbundet arrangerade det första symposiet angående hjärnskakningar 
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inom idrott år 2001. Arrangörerna utsåg en mindre expertgrupp, Concussion in Sport Group 

(CISG) som fick till uppgift att beskriva de överenskommelser som uppnåddes av deltagarna 

på kongressen (21). CISG utformade en så kallad konsensusrapport (21), ett dokument som 

rör de frågor av betydelse vid vård av individer som drabbats av en hjärnskakning under 

idrottsutövande och som innehåller det överenskomna konceptet angående riktlinjer för 

handläggning och rehabilitering efter en idrottsrelaterad hjärnskakning (7, 21-24). 

Konsensusrapporten är utvecklat för professioner som är inblandade i vård av idrottare och är 

tänkt att användas som en generell guide. Rapporten modifieras och utvecklas utifrån tidigare 

konsensusrapporter när ny evidens och förståelse angående idrottsrelaterad hjärnskakning 

framkommer. Den senaste revideringen på konsensusrapporten gjordes 2016 (7). 

 

CISG rekommenderar att man vid en situation med misstanke om hjärnskakning genast tar 

idrottsutövaren ur spel, samt att denne ska genomgå en kort standardiserad bedömning av 

kognitiva funktioner (7). Sport Concussion Assessment Tool 5h edition (SCAT5) är ett 

standardiserat verktyg som bedömer neuropsykologiska funktioner som uppmärksamhet, 

minne och balans, och kan användas av licensierad vårdpersonal för att utvärdera en 

idrottsrelaterad hjärnskakning på individer över 13 år (25). Den slutgiltiga diagnostiseringen 

av en idrottsrelaterad hjärnskakning ska vara baserad på en klinisk bedömning där både 

fysiska och psykosociala faktorer ska identifieras (7), i framtiden hoppas man kunna använda 

sig av blodprover för att ställa diagnos (8). 

 

Ett multimodalt samarbete och en individanpassad behandlingsplan rekommenderas vid 

rehabilitering efter en idrottsrelaterad hjärnskakning (7), där den rehabiliteringsansvarige med 

fördel bör vara en licensierad vårdgivare (26). Rehabiliteringen efter en idrottsrelaterad 

hjärnskakning rekommenderas att ske genom en stegvis återgång till idrott/aktivitet (7), en så 

kallad ”Hjärntrappa” (27). Där målet är att idrottsutövaren återgår till idrott/aktivitet på ett 

säkert sätt (7). Rehabiliteringsstrategin består av sex steg och ska utföras i följande ordning: 1. 

ingen aktivitet, 2. lätt aerobisk, 3. grenspecifik träning, 4. träning utan direktkontakt, 5. 

övningar med full kontakt, 6. tillbaka till idrott (7). Rekommendationen under den akuta fasen 

(24–28 timmar) av hjärnskakningen är total fysisk och kognitiv vila, därefter progressivt öka 

graden av aktivitet, belastning och krav genom ett individuellt aktivt rehabiliteringsprogram, 

från under-maximal till sub-maximal grad. Varje steg ska vara symtomfria 24 timmar innan 

nästa steg påbörjas. Om symtomen återkommer i ett steg, måste idrottaren avbryta och 

repetera det föregående steget tills symtomfri innan nästa gradering sker igen (7). Vid behov 
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kan rehabiliteringen inkluderas av interventioner för cervikalen eller det vestibulära systemet, 

samt farmakologisk och/eller kognitiva behandlingsstrategier (7). 

 

Aktiv rehabilitering med lågintensiv träning kan vara bra för individer med långsam 

återhämtning (28), vilket rekommenderas vid rehabilitering efter en idrottsrelaterad 

hjärnskakning (7). Avslappningsträning kan minska ångest (29) och fysisk aktivitet har visat 

sig ha en positiv effekt på mental hälsa och kan användas som behandling vid depression (30, 

31). Fysisk aktivitet kan reducera depressionssymtom i samma omfattning som farmakologisk 

antidepressiv medicin vid lindrig och måttlig depression, och kan därför vara en lämplig 

behandlingsform för att undvika eller minska på den farmakologiska behandlingen (32).  

 

För att identifiera neurologiska funktionsnedsättningar hos idrottsutövare som drabbats av 

hjärnskakning har test av postural stabilitet genom kliniska balansprov ansetts vara 

användbart (33). Kliniska balansprov är också en objektiv åtgärd som kan hjälpa terapeuten i 

sitt kliniska arbete för att undersöka skadans påverkan på individens motoriska kontroll, samt 

för att uträtta en adekvat rehabiliteringsplan så att individen på ett säkert sätt kan återgå till 

idrott/aktivitet (33). I framtiden hoppas man även kunna använda sig av blodprover som 

guidande indikator under rehabiliteringen (8). 

 

Rehabiliterande insatser innebär samordnade insatser från olika kompetensområden (34), och 

definieras av Socialstyrelsen som en intervention som ska bidra till att en person med 

medfödd eller förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, 

utvecklar eller återvinner och bibehåller bäst möjliga funktionsförmåga (35). Fysioterapi är en 

hälsoprofession där funktionell rörelse för ett hälsosamt liv står i centrum och syftar till att 

främja hälsa och minska ohälsa och lidande, därtill att vidmakthålla eller återvinna 

optimal/maximal rörelse och funktionell förmåga, samt delaktighet i samhällslivet hos 

personer som drabbats av skada eller sjukdom (36). Inom fältet för fysioterapi ligger 

tillämpning av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande, terapeutiska och 

habiliterande/rehabiliterande insatser (34), fysioterapeuter interagerar med klienter utifrån ett 

personcentrerat (34) och biopsykosocialt perspektiv och rörelse är dess spetsområde (36). 

Fysioterapeuter är en del av ett multidisciplinärt team och kan hantera rehabilitering av 

cervikalen, samt vestibular- och occularsystemet (37), områden som vanligen förknippas med 

problem och symtom efter en hjärnskakning och som CISG rekommenderar ska vara en del 

av rehabiliteringen efter en idrottsrelaterad hjärnskakning (7). 
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Trots riktlinjer, vetenskapliga publikationer och den ökande mediala uppmärksamheten kring 

idrottsrelaterad hjärnskakning, så föreligger det en brist i förståelse kring begreppet kognitiv 

vila efter hjärnskakning och återgång till idrott/aktivitet bland verksamma inom fältet för 

idrottsmedicin (38). Forskning pekar också på en rådande okunskap bland idrottsutövare 

beträffande symtom för hjärnskakning, där det är vanligt att våldet mot huvudet inte uppfattas 

så allvarligt som det är (39), men även där idrottsutövaren inte vill rapportera sina symtom på 

grund av press från andra att fortsätta med idrott/aktivitet (40). Således finns det ett behov att 

sprida de internationellt vedertagna riktlinjerna kring idrottsrelaterad hjärnskakning samt öka 

medvetenheten kring viktiga begrepp vid hanteringen av densamma inom den svenska hälso- 

och sjukvården samt inom professionen fysioterapeuter (41) då olika fysioterapeutiska 

interventioner kan anses lämpliga behandlingsmetoder för idrottsrelaterad hjärnskakning.  
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Syfte 

Syftet med den här litteraturstudien var att kartlägga vetenskaplig litteratur gällande 

fysioterapeuters rehabiliteringsåtgärder efter en idrottsrelaterad hjärnskakning. 

 

Material och metod  

Procedur 

En inledande litteratursökning i databaser genomfördes för att skapa en översikt över 

kunskapsläget och problemområdet, samt skapa en förståelse om det fanns någon adekvat 

data rörande problemet och om problemet var ett genuint problem (42). För att avgränsa 

sökningen till artiklar som kunde svara på syftet utformades en lista med inklusions- och 

exklusionskriterier (43). 

 

Inklusionskriterier  

o Fysioterapeutiska interventioner 

o Artiklar som inkluderar individer som drabbats av hjärnskakning under idrott 

o Peer review artiklar 

o Artiklar skrivna på engelska eller svenska  

Exlusionskriterier  

o Kvalitativa studier 

o Review artiklar 

o Retrospektiv Chart review artiklar 

 

Datainsamlingsmetod 

För att få fram relevant data utifrån studiens syfte genomfördes en systematisk sökning av 

litteratur i medicinska och akademiska databaser (42). Följande fyra stycken databaser 

användes; PubMed, CINAHL, AMED och Web Of Science. Studien syfte föll inom det 

medicinska området, därför valdes den medicinska databasen PubMed som första databas för 

den egentliga litteratursökningen (44). Därefter fortsatte sökningen i övriga databaser. 

Sökord av intresse definierades utifrån syftet och involverade fysioterapeutiska interventioner 

och idrottsrelaterad hjärnskakning. Med hjälp av svenska MeSH (Medical Subject Headings) 

(45) valdes sökord ut till databaserna PubMed och Web Of Science, där MeSH-termerna 

”physical therapy modalities”, ”brain concussion” och ”athletic injuries” användes, se tabell 

1. Motsvarande ämnesord till sökningen i CINAHL och AMED togs fram med hjälp av 
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”CINAHL Headings”, där ämnesorden ”physical therapy”, ”brain concussion” och ”athletic 

injuries” användes, se tabell 1. 

  

Den egentliga litteratursökningen i databaserna genomfördes mellan 2018-01-20 och 2018-

03-14, se tabell 1, och resulterade i totalt 41 stycken artiklar. Ett första initialt urval av de 

artiklar som tydde på relevans för studien genomfördes genom att granska artiklarnas titel och 

abstrakt (42). Urvalet baserades på studier med deltagare som drabbats av hjärnskakning 

under idrott och som redovisade fysioterapeutiska interventioner i samband med rehabilitering 

efter idrottsrelaterad hjärnskakning, utifrån inklusions- och exklusionskriterierna. De artiklar 

där relevans inte framkom i abstraktet lästes delar av artikeln (46). Totalt åtta stycken ansågs 

relevanta, tre stycken exkluderades som dubbletter och slutligen fem stycken inkluderades i 

studien, se tabell 1. De artiklar som inte gick att få tag i fulltext via Luleå Tekniska 

Universitet beställdes. En sekundär sökning genomfördes genom granskning av de 

inkluderade artiklarnas referenslistor (42), och ytterligare tre stycken inkluderades. Slutligen 

inkluderades totalt åtta stycken artiklar i den här studien. 

 
Tabell 1. Översikt av litteratursökning i valda databaser 
Databas Sökord Antal 

träffar 
Relevanta 
artiklar 

Dubbletter Inkluderade 
artiklar 

PubMed “physical therapy modalities”* 
AND 

“brain concussion”* 
AND 

“athletic injuries”* 

 
15 

 
3 

 
- 

 
3 

CINAHL ”physical therapy”** 
AND 

”brain concussion”** 
AND 

“athletic injuries”** 

 
7 

 

 
3 

 
1 

 
2 

AMED ”physical therapy”** 
AND 

”brain concussion”** 
AND 

“athletic injuries”** 

 
11 

 
1 

 
1 

 
0 

Web of 
Science 

“physical therapy modalities”* 
AND 

“brain concussion”* 
AND 

“athletic injuries”* 

 
8 

 
1 

 
1 

 

 
0 

 Sökning innehöll totalt: 41 8 3 5 
*Mesh-term 
** CINAHL headings 
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Analys 

Samtliga inkluderade artiklar lästes i fulltext (46) upprepade gånger för att helheten av 

innehållet i artiklarna skulle förstås (42) och de sammanställdes i en dataextraktion för att 

skapa en översikt av respektive artikel, se tabell 2. Resultatet analyserades utifrån att 

författaren sökte likheter och skillnader mellan de inkluderade artiklarna. 

 

Kvalitetsgranskning 

De inkluderade artiklarna kvalitetsgranskades enskilt med hjälp av Febe Fribergs förslag på 

frågor vid granskning av kvantitativa studier (42), se bilaga 1. Febes förslag modifierades och 

frågan på nummer 3 togs bort. Kvalitetsgranskningen av samtliga inkluderade artiklar 

innefattades av en tolkning av de bevis som enskild artikel gav utifrån Febe Fribergs förslag 

på frågor, med en samtidig sammanställning av dess bevis i ett par sidor löpande text i enskilt 

dokument för respektive artikel (42). Ställning till svagheter och motsägelser togs för 

respektive artikel (42), därefter drog författaren slutsatser för vad som ansågs som ”god” 

respektive ”mindre god” kvalité utifrån sammanställningen av kvalitetsgranskningen. De 

inkluderade artiklarnas evidensvärde rangordnades utifrån Fribergs gradering av beviskraft 

utifrån forskningsansats (42), se bilaga 2. 
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Resultat 

Den här litteraturstudien omfattar totalt åtta stycken artiklar (47–54) som stämmer överens 

med inklusions- och exklusionskriterierna. Samtliga artiklar är interventionsstudier gällande 

rehabilitering efter en idrottsrelaterad hjärnskakning, med deltagare som drabbats av eller har 

blivit diagnostiserade en idrottsrelaterad hjärnskakning. Av de inkluderade artiklarna är två 

stycken randomiserad kontrollerade studier (RCT) (48, 51), två stycken är fallstudier (49, 54), 

tre stycken är pilotstudier (47, 50, 52), samt en är en prospektiv, icke-randomiserad studie 

med inkluderad kohortstudie (53). Syfte, intervention, interventionstid och utfallsmått skiljer 

sig åt mellan studierna, därtill saknar tre av studierna en kontrollgrupp (47, 49, 54). En 

översikt över respektive artikel är sammanställd i tabell, se tabell 2. 

 

Studiernas deltagare 

Fem studier genomförs på deltagare som dras med långvariga/ihållande symtom efter skadan 

(47–49, 51, 54). Innebörden av långvariga/ihållande symtom varierar mellan att symtomen 

funnits mer än 4 veckor (47, 54), mer än 6 veckor men mindre än 52 veckor (49), samt mer än 

1 månad (51). En artikel preciserar inte tiden som gått efter skadan utan specificerar i 

symtomen som tittats på; yrsel, smärta i nacke och/eller huvudvärk (48). Två studier 

genomförs på deltagare med akuta symtom/nyligen skadade (50, 52), där innebörden av akuta 

symtom är varaktiga upp till 14 dagar efter skadan (50) och nyligen drabbade inte preciseras 

vidare (52). En studie har genomförts på deltagare utan närmre precisering än att deltagarna 

har drabbats av en idrottsrelaterad hjärnskakning (53). I sex av studierna (47–50, 51, 54) går 

ålder på deltagarna att utläsa och tillsammans täcker de studierna deltagare med åldern 12 till 

53 år. 

 

Studiernas interventioner 

Fem av studierna har genomfört en intervention som innefattar någon form av fysisk 

ansträngning (47, 49, 51, 52, 54), och samtliga studier påvisar positiva resultat av kontrollerad 

fysisk ansträngning på måttlig nivå. Tre av de fem studierna har genomfört intervention av 

aktiv rehabilitering med graderad, aerob träning (47, 51, 54), och de övriga två studierna har 

genomfört intervention med kontrollerad, progressivt ökad fysisk ansträngning (49, 52). Fyra 

av dessa fem studier påtalar att interventionen med fördel individualiseras (47, 49, 51, 54). 

 

En av de tre studierna som genomfört intervention av aktiv rehabilitering med graderad, aerob 

träning (51), hade i interventionsgruppen en kombination av behandling med multidisciplinärt 
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team bestående av arbetsterapeut, sjukhusansluten lärare och specialistläkare inom fysisk 

medicin och rehabilitering och den fysioterapeutiska interventionen av aktiv aerob träning 

enligt Gagnon et al. (47). Chan et el. (51) presenterar resultat utifrån förbättring av symtom 

efter skadan, mätt med självskattningsformuläret Post-Concussion Scale och påvisar 

signifikant bättre resultat i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. 

Interventionstiden var på sex veckor (51). I de övriga två studierna som genomfört 

intervention med aktiv rehabilitering, undersöktes effekten av en aktiv rehabilitering 

bestående av fyra komponenter och använder självskattningsformuläret Post-Concussion 

Scale som utfallsmått (47, 54). Båda studierna presenterar signifikant förbättring av symtom 

(47, 54), varav en av studierna även presenterar snabb förbättring av symtom (54). Båda 

studier påvisar att det är en intervention som kan främja återhämtning hos de individer som 

återhämtar sig långsamt efter skadan (47, 54). Interventionstiden var sex veckor (47), 

respektive okänd (54). 

 

Två av de fem studierna med intervention som innefattar någon form av fysisk ansträngning, 

har genomfört intervention med kontrollerad, progressivt ökad fysisk ansträngning (49, 52). 

Leddy et al. genomförde interventionen på löpband till tröskeln där symtomen försämrades 

och presenterar signifikant förbättring av symtom efter skadan utifrån 

självskattningsinstrumentet Graded Symptom Checklist, samt att kontrollerad träning är en 

säker behandling (49). Interventionstiden är inte preciserad (49). Vidare presenterar Leddy et 

al. (49) fysiologiska förändringar och fann att förbättring av symtom var korrelerat med 

förbättring av hjärtfrekvens. Därtill såg de en signifikant ökning av duration (tid) som 

deltagarna kunde träna innan förstärkning av symtom efter intervention jämfört med före, 

dock ingen signifikant skillnad gällande vilopuls, blodtryck, hjärtfrekvens eller systoliskt 

blodtryck under sub-maximal träning (49). I den andra av de två studierna genomförde 

Maerlender et al. intervention på stationär cykel (52). Fem olika utfallsmått användes; ett 

hälsofrågeformulär, ImPACT, Borg CR10 RPE scale, Post-ride symptom change och Actical 

actigraphs, men inget av utfallsmåtten påvisade någon skillnad. Den genomsnittliga mängden 

kraftig, daglig fysisk ansträngning utgjorde en liten men betydande variation i 

återhämtningstid, där mer aktivitet ökar återhämtningstid. Interventionstiden är okänd (52). 

 

Schneider et al. har genomfört en intervention med en kombination av rehabilitering för 

vestibularsystemet och fysioterapeutiska interventioner för cervikalen (48) och presenterar 

resultat i form av antal dagar det tagit innan medicinsk godkännande för återgång till idrott. 
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Denna studie påvisar att individer med ihållande symtom av yrsel, nacksmärta och huvudvärk 

efter idrottsrelaterad hjärnskakning, med större chans var medicinsk godkända för återgång 

till idrott efter behandling med fysioterapeutiska interventioner av vestibular rehabilitering 

och manuella terapier för cervikal och thorakal, jämfört bara vila som behandling (48). 

Interventionstiden var åtta veckor (48). 

 

Reneker et al. har genomfört fysioterapeutiska interventioner med individuellt och progressivt 

utformad behandlingsplan, med fysioterapeutiskt patientspecifika behandlingsmetoder och 

hemträningsprogram (50). De presenterar resultat i form av antal dagar det tagit innan 

medicinsk godkännande för återgång till idrott samt förbättring av symtom efter skadan med 

självskattningsformuläret Post-Concussion Scale som utfallsmått. Interventionsgruppen blev 

snabbare medicinskt godkända för återgång till idrott samt hade snabbare återhämtning av 

symtom. Studien påvisar att dessa fysioterapeutiska interventioner kan främja återhämtningen 

efter en idrottsrelaterad hjärnskakning, vidare menar författarna att detta är en intervention 

som verksamma inom vården bör överväga att föreskriva som behandling. Interventionstiden 

var satt till ett maxantal behandlingar av åtta stycken (50). 

 

McCrea et al. genomförde en intervention med symtomfri vänteperiod (53), där de mätte 

återhämtning av symtom utifrån självskattningsinstrumentet Graded Symptom Checklist, 

balans med hjälp av Balance Error Scoring System och neuropsykologiska funktioner med 

hjälp av Standarddized Assessment of Concussion. Intervention påverkar verken återhämtning 

eller minskar risken för upprepad skada. Studien resulterade vidare i att observerade idrottare 

hade en signifikant längre viloperiod, undanhölls längre från tävling, samt drabbades i högre 

grad av en upprepad hjärnskakning, jämfört med icke-observerade idrottare. 

Interventionstiden var 90 dagar (53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



	

Tabell 2. Dataextraktion; sammanställd översikt av de inkluderade artiklar. 
Författare Syfte Design Deltagare Intervention Kontroll Utfallsmått Resultat Slutsats 

Gagnon et 
al. (2016)47 

Undersöka 
effektiviteten av en 
aktiv rehabilitering 
som intervention för 
ungdomar som 
återhämtade sig 
långsamt efter en 
idrottsrelaterad 
hjärnskakning. 

Pilotstudie. 10 ungdomar, 
mellan 14–18 år, 
som återhämtade 
sig långsamt 
efter en 
idrottsrelaterad 
hjärnskakning 
och som 
fortfarande hade 
ihållande (mer 
än 4 veckor) 
symtom efter 
skadan. 

4 komponenter: sub-
maximal aerob träning 
max 15 min, indivi-
duellt anpassade 
koordinations-
övningar max 10 min, 
visualisering & 
positiv målbilds-
träning, individuellt 
utformat hem-
träningsprogram.  
De 3 första 
komponenterna utförs 
i klinik med 
fysioterapeut, den 
sista utförs hemma, 
dagligen 20–30 min. 
Behandlingstid 6 
veckor. 
(n=10) 

- PCS1 PCS: Signifikant 
förbättring av 
symtomen fatigue, 
depression och kognitiv 
funktion vid uppföljning 
6 veckor efter start av 
intervention. 
 
Ingen signifikant 
skillnad mellan 
deltagarna utifrån hur 
länge de haft symtomen 
efter skadan vid start av 
studien.  
 

Aktiv rehabilitering 
som intervention 
efter idrottsrelaterad 
hjärnskakning kan 
förbättra symtom 
och funktion bland 
ungdomar. 
Graderad, 
lågintensiv träning i 
den akuta fasen efter 
hjärnskakning är en 
säker och 
genomförbar 
intervention, som 
verkar ha en positiv 
inverkan på 
ungdomars funktion. 

Schneider 
et al. 
(2014)48 

Avgöra om en 
kombination av 
rehabilitering för 
vestibularsystemet 
och fysio-
terapeutiska 
interventioner för 
cervikalen kan 
minska tiden till 
medicinskt 
godkännande för 
återgång till idrott, 
bland individer med 
långvariga (>10 
dagar) symtom efter 
hjärnskakning. 

RCTa. 31 deltagare, 
mellan 12–30 år, 
diagnostiserade 
idrottsrelaterad 
hjärnskakning, 
med ihållande 
symtom av 
yrsel, smärta i 
nacken och/eller 
huvudvärk. 

Rörelseövningar, 
stretchövningar, 
postural utbildning, 
fysisk och kognitiv 
vila till symtomfri, 
därefter graderad 
ökning av träning. 
Utöver detta fysio-
terapeutiska 
interventioner för 
cervikalen och det 
vestibulära systemet 
 
1 gång/vecka, i 8 
veckor med 
fysioterapeut. 
(n=15) 

Rörelseövningar, 
stretch-övningar, 
postural 
utbildning, fysisk 
och kognitiv vila 
till symtomfri 
därefter graderad 
ökning av träning. 
 
1 gång/vecka, i 8 
veckor med 
fysioterapeut. 
(n=16) 

Antal dagar 
från start av 
intervention 
till medicinsk 
godkännande 
för återgång 
till idrott. 

Ett större antal individer 
i interventionsgruppen 
(11/15) jämfört 
kontrollgruppen (1/14) 
var medicinsk godkända 
för återgång till idrott 
inom 8 veckors tid från 
start av behandling. 

Individer med 
långvariga symtom 
av yrsel, nacksmärta 
och huvudvärk efter 
hjärnskakning, var 
med större chans 
medicinsk godkända 
för återgång till 
idrott efter 
interventioner av 
fysioterapeut med 
kombinationen av 
vestibulär rehabili-
tering och manuella 
terapier för cervikal 
och thorakal, jämfört 
bara vila som 
behandling.  

Leddy et al. Utvärdera 
säkerheten och 

Fallstudie. 12 deltagare, 
mellan 16–53 år, 

Graderat tränings test 
på löpband enligt 

- GSC2, 
biverkningar 

Signifikant förbättring 
av symtom och i 

Kontrollerad träning 
är en säker 
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(2010)49 
 

effektiviteten av 
SSTETb som 
behandling av PCSc 

med 
diagnostiserad 
PCS, med 
symtom vid vila 
>6 veckor och 
<52 veckor efter 
skadan, som 
uppvisade 
förvärrade 
symtom vid 
progressivt test 
på löpband. 
 

standard Balke 
protokoll, till tröskel 
för förstärkning av 
symtom. 
 
Test utfört vid start av 
intervention, samt 2 
eller 3 veckor därefter 
Efter 2:a testet utförde 
deltagarna tränings-
pass lika långa som de 
klarat av vid det 2:a 
testet, med en 
intensitet på 80% av 
maxpuls/tröskel för 
subsymtom;med puls-
mätare 1 gång/dag, 5–
6 ggr/vecka. Test 
utfördes var 3:dje 
vecka tills symtom ej 
längre förvärrades. 
(n=12) 

vid träning, 
hjärtfrekvens 
PCSc 
symtom, 
systoliskt 
blodtryck, 
uppnådd 
maximal 
ansträngning, 
återgång till 
idrott. 

duration/tid som 
deltagarna kunde träna 
innan förstärkning av 
symtom efter 
intervention jämfört 
före, ingen signifikant 
skillnad mellan idrottare 
och icke-idrottare. 
Ingen signifikant 
skillnad i vilopuls, 
blodtryck, hjärtfrekvens 
eller systoliskt 
blodtryck under 
submaximal träning före 
jämfört efter 
intervention. Förbättring 
av symtom var 
korrelerat med 
förbättring av 
hjärtfrekvens. Idrottare 
återhämtade sig bättre 
än icke-idrottare. 

behandling och 
verkar förbättra PCS 
symtomen jämfört 
med ingen 
behandling. 
Studien visar att 
träning som 
behandling vid PCS 
är fördelaktigt om 
träningsprogrammet 
individualiseras, 
progrideras under 
kontrollerade former 
och genomförs i 
lämplig tidsram efter 
skadan. 

Reneker et 
al. (2017)50 

Bedöma möjligheten 
att rekrytera och 
behålla deltagare, 
hantering av 
protokoll/resurs och 
deltagarsäkerhet, 
samt uppskatta 
behandlings-
effektens storlek på 
grad av 
återhämtning bland 
deltagarna mellan 
interventions- och 
kontrollgrupp. 

Pilotstudie, 
dubbel-
blindad, 
RCTa. 

41 deltagare, 
10–23 år, 
idrottsutövare 
som deltar i 
idrott, med akut 
(upp till 14 
dagar efter 
skadan) 
hjärnskakning 
och yrsel 

Fysioterapeutisk 
intervention; indivi-
duellt & progressivt 
utformad 
behandlingsplan, med 
patientspecifik 
behandlingsmetod för 
enskild individ, samt 
individuellt 
hemträningsprogram. 
Individuella sessioner 
2 gånger/vecka, 30–
60 minuter/gång. Max 
8 sessioner, eller till 
medicinskt 
godkännande för 
återgång till idrott. 
(n=22) 

Fysioterapeutiska 
interventioner 
utan individ-
anpassad progre-
ssion, med typ av 
sham-& sub-
terapeutiskbeha-
ndling, samt 
hemtränings-
program för 
nacke & vestibu-
occulärasystemet. 
Individuella 
sessioner 2 
gånger/vecka, 30–
60 minuter/gång. 
Max 8 sessioner, 
eller till 
medicinskt 
godkännande för 
återgång till 

Genom-
förbarhet: 
utifrån 5 
kriterier. 
PCS1: för att 
mäta 
återhämtning 
av symtom. 
Medicinsk 
godkännande 
för återgång 
till idrott. 
 
 

Denna typ av studie är 
genomförbar och säker. 
Mediansiffran för antal 
dagar till medicinskt 
godkännande var lägre i 
interventionsgruppen 
jämfört kontroll. 
Mediansiffran för antal 
dagar till återhämtning 
av symtom samt tid till 
medicinskt god-
kännande var lägre i 
interventionsgrupp 
jämfört kontroll. 
Individer som drabbats 
av hjärnskakning 
tidigare, återhämtade 
sig snabbare än de som 
inte haft hjärnskakning 
tidigare. Signifikant 
interaktion sågs mellan 

Patienter med 
fysiska symtom 10 
dagar efter 
hjärnskakning kan 
gynnas av 
fysioterapeutiska 
interventioner. 
Verksamma inom 
fältet för idrotts-
medicin & primär-
vård bör föreskriva 
progressiva, 
individuella fysio-
terapeutiska 
interventioner med 
manuella tekniker, 
vestibulär 
rehabilitering, 
occulär- och 
neuromotorisk 
återträning som 
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idrott. (n=19) behandling och en 
positiv historia av 
hjärnskakning. 

behandling. 

Chan et al. 
(2018)51 

Undersöka 
säkerheten och 
tolerabiliteten av ett 
aktivt 
rehabiliterings-
program med 
graderad aerobisk 
ansträngning för 
ungdomar som 
återhämtar sig 
långsamt efter en 
idrottsrelaterad 
hjärnskakning, samt 
uppskatta 
behandlingseffekten 
av denna 
intervention. 

RCTa. 
 

19 deltagare, 
mellan 12–18 år, 
med långvariga 
(>1 månader) 
symptom efter 
en idrotts-
relaterad 
hjärnskakning. 

Behandling av multi-
disciplinärt team; 
utbildning av arbets-
terapeut om hantering 
av symtom och åter-
gång till idrott, 
konsultation med 
sjukhusansluten lärare 
för att underlätta 
återgång till skola, 
konsultation med 
specialistläkare inom 
fysisk medicin och 
rehabilitering, samt 
fysioterapeutisk 
intervention med aktiv 
rehabilitering utifrån 
Gagnons’ 4 
komponenter (se ref 
47). Behandlingstid 6 
veckor. 
(n=10) 

Behandling av 
multidisciplinärt 
team; utbildning 
av arbetsterapeut 
om hantering av 
symtom och 
återgång till 
idrott,konsultation 
med sjukhus-
ansluten lärare för 
att underlätta 
återgång till 
skola,konsultation 
med specialist-
läkare inom 
fysisk medicin 
och rehabilitering. 
Behandlingstid 6 
veckor. 
(n=9) 

PCS1 Interventionsgruppen 
fick en signifikant 
förbättring av symtom 
jämför kontrollgrupp. 
Totalt 12 fall med 
negativa biverkningar 
uppkom under 
träningstillfälle på 
klinik, 6 st i respektive 
grupp. 37% av 
deltagarna i 
interventionsgruppen 
fick försämrade eller 
uppkomst av nya 
symtom, de flesta 
uppkom vid första eller 
andra sessionen. Alla de 
symtomen försvann 
inom 24h, de flesta 
inom 15 min efter 
avslutad träning.  
  

En aktiv 
rehabilitering 
innehållande 
aerobiska träning, 
kan vara effektiv till 
ungdomar med 
långvariga symtom 
efter en 
hjärnskakning.  
Resultatet stödjer att 
detta är en säker och 
tolerabel 
intervention. 

Maerlender 
et al. 
(2015)52 

Bestämma effekten 
av kontrollerad, 
programmerad, 
föreskriven måttlig 
fysisk ansträngning 
(stationär cykel) vid 
återhämtning efter 
en idrottsrelaterad 
hjärnskakning. 

Pilotstudie, 
RCTa. 

28 deltagare, 
idrottsutövare, 
”nyligen” 
drabbade av 
hjärnskakning 

Daglig fysisk 
ansträngning, mild till 
måttlig nivå, med 
hjälp av en Schwinn 
Airdyne stationär 
cykel, under 20 min 
såvida inte obehag 
uppstod.  Post-ride 
symptom kontroller-
ades direkt efter varje 
session.  
(n=13) 

Standard 
rekommenda-
tioner för 
återhämtning efter 
hjärnskakning. 
(n=15) 

Hälsofråge-
formulär, 
ImPACT3,  
Borg CR10 
RPE scale4,  
Post-ride 
symptom 
change5, 
Actical 
actigraphs6 

Ingen skillnad i något 
av utfallsmåtten. Något 
fler deltagare i interve-
ntionsgruppen hade 
långsam återhämtning. 
Den genomsnittliga 
mängden kraftig, daglig 
fysisk ansträngning 
utgjorde en liten men 
betydande variation i 
återhämtningstid där 
mer aktivitet ökar 
återhämtningstid. 

Programmerad 
fysisk ansträngning 
under återhämtning 
efter en idrotts-
relaterad hjärn-
skakning gav inga 
signifikanta 
skillnader i 
återhämtningstid 
mellan deltagarna i 
grupperna. Dock var 
hög ansträngning 
skadligt. Måttlig 
fysisk aktivitet är en 
säker intervention 
vid återhämtning 
efter en idrottsrelat-
erad hjärnskakning.  
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McCrea et 
al. (2009)53 

Undersöka påverkan 
av en symtomfri 
vänteperiod efter 
skada på kliniskt 
utfall och risk för 
upprepad skada efter 
en idrottsrelaterad 
hjärnskakning, samt 
undersöka i vilken 
utsträckning en 
symtomfri vänte-
period faktisk 
implementeras av 
kliniker vid 
hantering efter en 
idrottsrelaterad 
hjärnskakning. 

Prospektiv, 
icke-
randomiserad, 
med 
inkluderad 
kohortstudie. 

635 deltagare, 
idrottsutövare 
som genomgått 
ett utvärderings-
batteri med 
bedömnings-
mått för 
hjärnskakning i 
början av säsong 
och som 
drabbats av 
idrottsrelaterad 
hjärnskakning 

Deltagarna 
observerades och 
testades på de tre 
utfallsmåtten direkt 
efter skada, 2–3 
timmar senare och sen 
flera dagar under den 
första veckan efter 
skada, därefter 
återigen 45 respektive 
90 dagar efter skadan. 

Deltagare som 
inte observerades 
efter sin skada. 

GSC2, 
BESS7,  
SAC8  

Inga signifikanta skill-
nader mellan observ-
erade idrottare jämfört 
icke-observerade, 
gällande något av 
utfallsmåtten. 
Observerade idrottarna 
drabbades i högre grad 
av upprepad 
hjärnskakning jämfört 
icke-observerade. 
Upprepad hjärn-
skakning inträffade 
oftast inom 10 dagar 
efter första. En 
signifikant längre 
viloperiod sågs bland 
observerade idrottarna 
jämfört icke-observe-
rade, samt undanhölls 
de från tävling längre än 
de icke-observerade. 

En symtomfri period 
påverkar kliniskt sett 
inte återhämtning 
eller minskar risken 
för upprepad skada. 
Den här studien 
stödjer teorin om att 
det finns en sårbar-
hetsperiod som ökar 
risken för upprepad 
hjärnskakning under 
de första 7–10 
dagarna efter 
skadan. Ytterligare 
studier behövs för att 
undersöka detta 
resultat och för att 
kunna bestämma om 
riskerna kan minskas 
ytterligare med 
specifika skade-
hanteringsstrategier. 

Gagnon et 
al. (2009)54 

Presentera ett nytt 
tillvägagångssätt vid 
hantering av barn 
som återhämtar sig 
långsamt efter en 
idrottsrelaterad 
hjärnskakning. 

Fallstudie. Ålder 10–17 år, 
som drabbats av 
hjärnskakning 
och upplevde 
ihållande 
symtom efter 
hjärnskakning 
>4 veckor efter 
skadan. 

Sub-maximal (50–
60% av maximal 
kapacitet) aerobisk 
träning på stationär 
cykel eller löpband, 
max 15 min. Indivi-
duellt anpassade & 
grenspecifika koord-
inationsövningar, max 
10 min. Visualisering 
& positiv målbilds-
träning, 5 min. Indivi-
duellt utformat hem-
träningsprogram med 
aerob sub-maximal 
träning och 
koordinationsövningar 
(n=16) 

- Ökning av 
symtom 
under 
ansträngning. 
PCS1 

Deltagarna tolererade 
gradvis över tid, en 
längre tid av aerob 
fysisk ansträngning. 
Alla deltagarna visade 
signifikanta och snabba 
förbättringar av 
symtom. 

De presenterade 
fallen indikerar på 
att kontrollerad och 
noga övervakad 
rehabilitering i den 
akuta fasen kan 
främja återhämtning 
hos barn och 
ungdomar som 
återhämtar sig 
långsamt efter en 
hjärnskakning. 

a RCT = Randomiserad kontrollerad studie. 
b SSTET = Subsymptom Threshold Exercise Training (översatt till svenska; progressivt ökad träning/fysisk aktivitet till sub-symtom/tröskeln där symtomen förvärras). 
c PCS = post-concussive syndrome; ett komplext tillstånd med olika långvariga symtom efter en hjärnskakning.  



	 	 	

	 16	

1 PCS = ett självskattningsformulär innehållande 22 symtom, designat att mäta förekomst och grad av besvär av symptom i den akuta fasen av återhämtning efter en hjärnskakning; ett mått på av 
individen upplevda symptom i samband med hjärnskakning, individen rapporterar sin nuvarande upplevelse av symtomen. 
2 GSC = Graded Symptom Checklist; ett självskattningsinstrument av symtom efter hjärnskakning. 
3 ImPACT = The Immediate Post-Concussion Assessment and Cognitive Testing; ett dator-baserat program för att bedöma neuro-kognitiva funktioner och hjärnskakningssymtom och består av 6 
testbatteri. 
4 Borg CR10 Rated Perceived Exertion scale = Borgskalan; en skattningsskala för upplevd fysisk ansträngning. 
5 Post-ride symptom change = en experimentell Likert-skala för att betygsätta förändringar i symtom efter ansträngning på cykel.  
6 Actical actigraphs = aktigrafer, i denna studie för att registrera den fysiska aktivitetsmängden dag och natt. 
7 BESS = Balance Error Scoring System; ett objektivt mätinstrument för kliniker att mäta postural stabilitet hos individer som drabbats av hjärnskada, och som ett hjälpmedel i beslut angående 
återgång till idrott/aktivitet. 
8 SAC = Standardized Assessment of Concussion; ett validerat verktyg för att initialt bedöma neuropsykologiska funktioner efter en hjärnskakning. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

Kvalitetsgranskning 

Tre stycken artiklar bedöms vara av god kvalité (48, 50, 51). Fem stycken artiklar bedöms 

vara av mindre god kvalité (47, 49, 52–54). 

 

Evidensvärde 

I den här studien återfinns fem stycken av de totalt åtta stycken inkluderade artiklarna mellan 

beviskraft 1 och 3 enligt Fribergs gradering på beviskraft, se bilaga 2. De övriga tre 

inkluderade artiklarna är enligt Friberg källor utan tillräckligt evidensvärde. En översikt av 

evidensvärdet visas i figur, se figur 1.  

 

Två artiklar är bedömda som RCT-studier (48, 51), vilket är av högsta beviskraft enligt 

Friberg. Två artiklar bedömdes som kvasiexperimentell studie (49, 53), vilket är av beviskraft 

2 enligt Friberg. En artikel bedömdes vara kvantitativt beskrivande studie (54), vilket är av 

beviskraft 3 enligt Friberg. Totalt tre stycken av de inkluderade artiklarna är pilotstudier (47, 

50, 52), vilket enligt Friberg inte anses ha tillräcklig evidensvärde för att överhuvudtaget 

inkluderas, utan uppmanas gallras bort direkt efter genomförd litteratursökning i databaserna 

(42). Av de tre pilotstudierna bedömdes en artikel vara utifrån forskningsansats RCT (50), 

och de övriga två artiklarna bedömdes vara utifrån forskningsansatsen kvasiexperiment (47, 

52). 

 
Figur 1. Sammanställning av beviskraft enligt Friberg av inkluderade artiklar. 

 

RCT
beviskraft	1

- Schneider et al. (2014)48
- Chan et al. (2018)51

kvasiexperement
beviskraft	2

- Leddy et al. (2010)49

- McCrea et al. (2009)53

kvantitativ	beskrivande	studie
beviskraft	3

- Gagnon et al. (2009)54

Pilotstudie
saknar	evidensvärde
- Gagnon et	al.	(2016)47
-Reneker et	al.	(2017)50

-Maerlender et	al.	(2015)52



	 	 	

	 18	

Diskussion 

Metoddiskussion 

Den här studien är en litteraturöversikt med kartläggning över det befintliga kunskapsläget 

(42) inom verksamhetsområdet fysioterapi, angående interventioner vid rehabilitering efter en 

idrottsrelaterad hjärnskakning. Studien syftar inte primärt till att söka evidens, utan till att 

skapa en översikt och ta reda på vilken befintlig forskning som blivit respektive inte blivit 

föremål för forskning inom området fysioterapeutiska interventioner vid rehabilitering efter 

idrottsrelaterad hjärnskakning, vilka metoder samt vilka teoretiska utgångspunkter som 

använts (42). Studien har genomförts med en systematisk arbetsprocess (42) och innehåller en 

analys som ger kunskap om hur området har studerats tidigare och en sammanställning av det 

aktuella kunskapsläget inom nämnda området. 

 

Motivet med den här studien var att finna den för dagen vetenskapliga kunskapen och bevisen 

för hur vi inom verksamhetsområdet fysioterapi kan hantera rehabilitering efter en 

idrottsrelaterad hjärnskakning. Systematiska vetenskapliga studier i vårdverksamheter är ett 

sätt att öka den kollektiva kunskapen, genom att erfarenhetskunskap synliggörs och förmedlas 

till andra (42). Fysioterapin som hälsoprofession har ansvar för att beskriva sitt 

kunskapsområde och sin roll i samhället, därtill att sprida information om sin kompetens till 

patienter, myndigheter, andra profession och samarbetspartners (34). Kunskapen som erhålls i 

denna studien kan användas som en informativ vägledning till de som hanterar den aktuella 

målgruppen, därtill kan den överföras till praktiskt användbar kunskap i klinik inom det 

fysioterapeutiska verksamhetsområdet, liksom till de verksamma ute på fält som arbetar med 

idrottsutövare som står inför risk för yttre biomekaniskt våld mot huvudet. 

 

Totalt användes fyra stycken olika databaser och urvalet av databaser baserades på studiens 

syfte. PubMed är en databas med vetenskapliga artiklar inom rehabilitering. CINAHL och 

AMED är databaser som innehåller vetenskapliga artiklar inom fysioterapi och valdes på 

urval av studiens inriktning på fysioterapi som vetenskapsområde. Sökningen efter data 

kompletterades med den akademiska databasen Web Of Science på urval av dess innehåll av 

en stor mängd ledande tidskrifter, för att skapa en potentiell möjlighet att hitta fler artiklar 

som kunde svara på studiens syfte utifrån inklusions- och exklusionskriterierna. Fysioterapi är 

till stor del inordnad i medicin (34), utifrån syftets medicinska inriktning valdes därför 

PubMed som första databas för att genomföra den egentliga sökningen (44), och blev den 
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databas som författaren utgick från som grund för exkludering av artiklar som dubbletter 

under sökningens resterande databaser. 

 

En rad olika sökord och MeSH-termer sattes samman och experimenterades med under den 

inledande litteratursökningen för att få fram ett så bra litteratururval som möjligt utifrån 

studiens syfte (42). Då terminologi inom området i litteraturen skiftar stort (11), så var 

processen att välja adekvata sökord en stor utmaning. MeSH-termen ”physical therapy 

modalities” är en nyare term som ska täcka in “rehabilitation”, “intervention” och 

“physiotherapy/physical therapy”, dock blev resultatet av litteratursökning med den 

sammansatta termen jämfört med en kombination av de tre enskilda orden varierat, något som 

författaren tror kan ha påverkat studiens slutliga resultat.  

 

Sökorden ”sports-related”, ”sport related” respektive ”sport-related” som skulle syfta till 

idrottsrelaterad hjärnskakning, i kombination med övriga sökord gav varierat resultat i 

litteratursökningen beroende på formulering och bokstavering. Därför valdes till sist sökordet 

”athletic injuries”, då det både i svenska MeSH (45) och ”CINAHL headings” täckte in 

idrottsrelaterade skador, vilket var denna studiens syfte och gav adekvata resultat i samtliga 

databaser. En kombination av fler och/eller andra sökord hade kunnat förändra resultatet, 

vilket kan ses som en svaghet med studiens slutliga resultat. En mer enhetlig grund för att 

formulera frågor för forskning samt för kommunikation av kunskap internt och externt (34), 

skulle kunna underlätta det framtida evidensbaserade arbetet inom området. Med fördel bör 

det i framtiden, mellan alla vårddiscipliner samt inom vetenskapen, sättas en standard över 

terminologin inom forskning av området idrottsrelaterad hjärnskakning.  

 

På grund av ett varierat urval av studerad population bland de artiklar som den egentliga 

sökningen resulterade i, blev det en stor svårighet med att skapa en enhetlig struktur på urval 

av inkluderade artiklar i den här studien. För att skapa en enhetlig och systematisk sökning 

och specificera litteraturen utifrån studiens syfte sattes därför inklusionskriterien ”Artiklar 

som inkluderar individer som drabbats av hjärnskakning under idrott”. Författaren ansåg att 

det var bättre att göra en fördjupad analys av färre artiklar inom ett avgränsat område (42), i 

syfte att underlätta för yrkesutövande fysioterapeuter i val av tillämpning av evidensbaserad 

metod, samt i deras kliniska resonerande som underlag för utförande av personcentrerad vård 

(34), för den specifika populationen.   
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Den egentliga litteratursökningen resulterade i ett större antal review-studier och ett mindre 

antal retrospektiva chart reviews, vilka exkluderades. Dessa urval av inklusions- och 

exklusionskriterier är alla faktorer som kan ha medfört att relevant information om 

rehabilitering efter en idrottsrelaterad hjärnskakning försvann vilket kan ses som en svaghet. 

Emellertid, för att skapa en renare systematisk sökning och ett resultat med större anknytning 

till studiens syfte anser författaren att det var nödvändiga val av kriterier. 

 

Då studien är inom ett område och av en population som ännu inte ännu är väl forskat på så 

användes inte fulltext som exklusionskriterie, då det av författaren ansågs skulle ha begränsat 

antalet relevanta artiklar vid litteratursökningen och som följd påverkat omfattningen av 

resultatet, samt missat den allra senast publicerade forskningen inom området. I sin tur 

innebar detta att artiklar som behövde köpas inkluderades i studien, vilket finansierades av 

författaren själv. 

 

Bedömningen av de inkluderade artiklarnas kvalité stod författaren själv för, med 

utgångspunkt av Fribergs rekommenderade frågor för kvalitetsgranskning av kvantitativa 

studier och utifrån den kunskapsnivå där författaren befann sig vid den aktuella studiens 

genomförande (42). Frågan vid punkt 3 över Fribergs rekommenderade frågor för 

kvalitetsgranskning av kvantitativa studier (42), togs bort då den ansågs mer höra till 

verksamhetsområdet omvårdad än fysioterapi och därmed inte relevant för denna studie.  

Kvalitetsgranskningen genomfördes genom att läsa de inkluderade artiklarna upprepade 

gånger för att säkert förstå helheten och som stöd i analysarbetet sammanfattades 

kvalitetsgranskningen av varje artikel i enskilt dokument för respektive artikel (42), detta som 

en slags validering för att vara säker på att all väsentliga fakta hade uppfattats och 

dokumenterats.  

 

Bedömningen av de inkluderade artiklarnas evidensvärde stod även den författaren själv för, 

med utgångspunkt av Fribergs gradering av beviskraft utifrån forskningsansats och utifrån 

den kunskapsnivå där författaren befann sig vid den aktuella studiens genomförande (42). 

Beviskraften i evidensbaserad vård rangordnas av Friberg utifrån den forskningsansats som 

använts för att ta fram den aktuella kunskapen, och RCT-studier tillskrivs av Friberg som den 

starkaste beviskraften (42). Den här studien innehåller olika och kombinerade 

forskningsansatser, inklusive fallstudier och pilotstudier. Pilotstudier och liknande anses av 

Friberg inte ha tillräckligt bevisvärde och bör därför exkluderas (42), dock då det finns en 
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begränsad mängd relevant forskning av den studerade populationen inom det berörda 

området, så inkluderades dessa typer av forskningsansatser för att ge denna studie ett så 

hållbart underlag som möjligt. RCT-studier är alltså sparsamt förekommande i den här studien 

då författaren nöjde sig med ett resultat av djup med lägre beviskraft än tvärtom (42). 

 

Författaren försäkrar sig ha använt ett kritiskt förhållningssätt vid läsning av de inkluderade 

artiklarna samt i skrivandet av uppsatsen, därtill att varje källa har bedömts medvetet och 

kritiskt och därmed inte använt någon subjektiv bedömning under arbetets gång, samt att alla 

artiklar som finns har tagits med (42). 

 

Resultatdiskussion 

Den här studien indikerar att individer som återhämtar sig efter en idrottsrelaterad 

hjärnskakning gynnas av att behandlas med fysioterapeutiska interventioner som manuella 

terapier och rehabilitering av vestibularsystemet (48, 50), samt occulär- och neuromotorisk 

återträning (50). Därtill trycker Reneker et al. (50) i sin slutsats på att fysioterapeutiska 

interventioner är något som verksamma inom fältet för idrottsmedicin och primärvård bör 

föreskriva.  

 

Sedan två decennier tillbaka har det funnits riktlinjer och ett överenskommet koncept över 

hanteringen av individer som drabbats av en idrottsrelaterad hjärnskakning (7, 21-24) 

och den senaste konsensusrapporten preciserar, utifrån evidens, behovet av interventioner för 

cervikalen och vestibularsystemet, noggrant övervakade aktiva rehabiliteringsprogram under 

tröskel för försämring av symtom, samt psykologiska interventioner (7). Eftersom detta är 

områden som professionen fysioterapeuter har kunskap om att hantera (37), samt att det finns 

en rad nuvarande bevis som stödjer ett större engagemang av fysioterapi vid hantering av 

idrottsrelaterade hjärnskakningar (5, 7, 11, 55-58), går det följaktligen säga att det finns starka 

indikationer på att fysioterapeuter kan spela en viktig och stor roll i ett multidisciplinärt team 

vid vård av individer som drabbats av en idrottsrelaterad hjärnskakning. Utifrån dessa belägg 

skulle det följaktligen kunna ses som en självklarhet att legitimerade fysioterapeuter är 

införstådda med att det faller på deras profession att rehabilitera individer som återhämtar sig 

efter en idrottsrelaterad hjärnskakning. Ändå finns det en brist på förståelse om skadans 

påverkan och symtom bland de verksamma inom fältet idrottsmedicin (38) och en 

kunskapslucka inom professionen fysioterapeuter (41). Något som författaren själv upplevt 
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både under sina år på utbildningen till legitimerad fysioterapeut, samt inom vården som 

drabbad individ av en idrottsrelaterad hjärnskakning.  

 

Konsensusrapporten uppdateras och utvecklas kontinuerligt utefter att ny evidens och 

förståelse angående idrottsrelaterad hjärnskakning framkommer (7) och nyligen publicerades 

en konceptuell modell för fysioterapeuter angående hur professionen kan hantera patienter 

som återhämtar sig långsam efter en idrottsrelaterad hjärnskakning (55). Lundblads grundliga 

modell är tänkt att agera som ett ramverk för att hjälpa en enskild terapeut att organisera sin 

behandlingsplan, men också kunna användas av läkare och annan vårdpersonal för att 

identifiera vilka funktionsnedsättningar i samband med skadan som de kan hänvisa till 

fysioterapi för (55). Fysioterapeuter och andra verksamma inom fältet idrottsmedicin, samt 

övriga professioner inom vården kan enligt författaren under tämligen enkla former hålla sig 

väl uppdaterade om den senaste forskningen rörande ämnet och angående hur de drabbade 

individerna kan rehabiliteras, därför uppstår ett kraftigt ifrågasättande till den upplevt 

existerande kunskapsluckan och den osäkerhet som verkar finnas angående hur hanteringen 

av de drabbade patienterna ska se ut. 

 

Skadan som uppstår vid en hjärnskakning är till det yttre osynlig men orsakar för individen 

funktionella begränsningar i vardagen (13). ”Hjärntrappan” (27) är ett smidigt verktyg för 

legitimerade fysioterapeuter att ta hjälp av under rehabiliteringen efter en idrottsrelaterad 

hjärnskakning för återgång till idrott/aktivitet på ett säkert sätt (7), och kan samtidigt agera 

som underlag för att utbilda den drabbade individen om sitt tillstånd och hur det påverkar 

dennes kropp både fysisk och psykiskt. Vila till symtomfri innan återgång till idrott/aktivitet 

har varit den traditionella rekommendationen som primär intervention för en idrottare som 

drabbas av hjärnskakning under idrott (7), dock har den optimala tidsperioden för vila varit 

okänd (28) och rekommendationen har ifrågasatts då det funnits begränsade bevis för 

effektiviteten av långvariga perioder av vila (59). McCrea et al. (53) stärker det 

ifrågasättandet med sitt resultat att en symtomfri vänteperiod innan återgång till idrott kliniskt 

sett inte påverkar återhämtning eller minskar risken för en upprepad skada. Vidare visar 

Schneider et al. (48) att en fysioterapeutisk intervention av vestibularsystemet kombinerat 

med manuella terapier för cervikalen och thorakalen, med större chans gav medicinsk 

godkännande för återgång till idrott, jämfört med bara vila som behandling (48). 
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Symtomen kan provoceras av fysisk aktivitet (18), men en aktiv rehabilitering med 

lågintensiv träning har visat sig kunna vara bra för individer som återhämtar sig långsamt (28) 

vilket befästs i resultatet i denna studie då större delen av de inkluderade artiklarna använder 

sig av en intervention med någon form av aktiv rehabilitering och samtliga påvisar positiva 

resultat med förbättring av symtom (47, 49, 51, 52, 54). Även Cordingley et al. påvisar att 

graderad, aerob fysisk ansträngning är en säker intervention (60), vilket stärker indikationen 

på att en kontrollerad, succesivt graderad, aerob fysisk ansträngning kan vara mer gynnsam än 

ren vila. 

 

Leddy et al. påvisar en signifikant skillnad i duration i tid som deltagarna klarade av att träna 

innan förstärkning av symtom efter intervention jämfört vid start, samt att förbättring av 

symtom var korrelerat med förbättring av hjärtfrekvens (49). Det finns forskning som visar på 

att en hjärnskakning inte bara påverkar kognitiva funktioner utan även fysiologiska system 

som hjärtfrekvens och det autonoma nervsystemet (61-63). Idrottare som har drabbats av en 

hjärnskakning har visat sig ha ökad hjärtfrekvens (64) och en ökad aktivitet i det sympatiska 

nervsystemet (62). Efter en hjärnskakning störs den cerebrala autoregulationen, hjärnans 

förmåga att upprätthålla konstant perfusionstryck i ansiktet vid förändring av det systematiska 

arteriella trycket under ansträngning, och det cerebrala blodflödet (65), vilket kan förklara 

varför symtom återkommer eller förvärras vid fysisk ansträngning eller annan stress som ökar 

blodtrycket.  

 

Att individer som dras med ihållande symtom efter en hjärnskakning succesivt över tid klarar 

av att träna under en längre tid innan förstärkning av symtom, då de genomför kontrollerad 

träning i form av fysisk ansträngning till tröskeln där symtomen försämras (49) är enligt 

författaren anmärkningsvärt och väl värt att ha i beaktning vid rehabilitering av dessa 

individer då det indikerar att en succesiv ökning av hjärtfrekvensen alltså kan vara bättre än 

att bara vila. Frågan som kvarstår är dock om den aktiva rehabiliteringen bör utföras på 

löpband (49), stationär cykel (52) eller utifrån Gagnon’s 4 komponenter (47, 51, 54). En fråga 

som framtida forskning förhoppningsvis kan ge svar på. 

 

McCrea et al. visar att idrottare som observerades efter att de hade drabbats av en 

hjärnskakning i samband med sin idrott, drabbades i högre grad av en upprepad hjärnskakning 

(53). Det framkommer inte varför, men orsaker som det resultatet kan befästas i är att våldet 

mot huvudet inte uppfattas så allvarligt som det kanske är (39) eller att idrottsutövaren inte 
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vill rapportera sina symtom på grund av press från andra att fortsätta (40). Det är inte en 

omöjlig hypotes, med tanke på den rådande okunskapen som finns bland idrottsutövare 

angående symtom för hjärnskakning (39). Just att kunskapen angående symtomen inte finns, 

samt att skadan inte tas på allvar bland idrottsutövare indikerar på en kunskapslucka även 

bland idrottare, och är också en oroväckande vetskap. Följaktligen skulle legitimerade 

fysioterapeuter tänkas kunna ta en viktig och stor roll inom fältet för idrottsmedicin, med att 

sprida kunskapen om skadan, skademekanismen och dess symtomen, samt om hur idrottarnas 

återgång till idrott/aktivitet bör hanteras.  

 

Postkommotionellt syndrom, tillståndet med långvarigt ihållande av symtomen efter 

huvudtrauma, kan följas av förlust av självkänsla och rädsla för permanent hjärnskada vilket i 

sin tur kan orsaka känslor av depression och ångest (19). Därtill visar forskning att kognitivt 

utmanande uppgifter kan trigga symtomen vid postkommotionellt syndrom, samt att den 

drabbade individen får signifikanta förändringar i det autonoma systemet när den utsätts för 

stress. Hög stress försämrar symtomen, minskar hastigheten i att bearbeta information, samt 

ger en viss försämring av minnet (63). Vi vet sedan tidigare att fysisk aktivitet kan förebygga 

depression (30-32). Till grund för fysioterapeutiska interventioner ligger förståelsen av 

kroppens funktioner och av människans upplevande av sin kropp och rörelse, och i sin 

verktygslåda har legitimerade fysioterapeuter Basal kroppskännedom som behandlingsmetod 

vid rehabilitering av nedsatt psykiska kroppsfunktioner (34). Basal kroppskännedom utgår 

från teorier inom kroppsfilosofi och zenmeditation och kan användas som behandling av 

nedsatta psykologiska kroppsfunktioner som motivation och erfarenhet av jaget, därtill för att 

lära patienter att hantera stress samt träna andningsmuskelfunktioner (66).  

 

Basal kroppskännedom kan enligt författaren ses som ett komplement tillsammans med andra 

fysioterapeutiska interventioner vid behandling av individer som har symtom på psykisk 

ohälsa efter att ha drabbats av en idrottsrelaterad hjärnskakning, för att genom medvetenhet 

om sin kropp och dess signaler skapa tilltro till sin kropp för att påverka självkänslan i positiv 

riktning. Vi vet att fysioterapeutisk intervention av vestibularsystemet kombinerat med 

manuella terapier kan gynna återhämtningen efter en idrottsrelaterad hjärnskakning (48), 

följaktligen skulle Basal Kroppskännedom även kunna användas för att jobba med 

proprioceptiva funktioner som smärtförnimmelser, samt vestibular-rörelsefunktion som balans 

och förnimmelse av kroppsställning (66). Ett framtida intressant tillämpnings- och 

forskningsområde enligt författaren. 
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Fem studier påtalar att behandlingsplanen med fördel individanpassas (47, 49–51, 54), vilket 

även tidigare forskning har påpekat är en nödvändighet då skadan är så komplex och 

symtomen kan te sig på så många olika sätt (58). Visualisering och positiv målbildsträning 

verkar ge god effekt (47, 51, 54), vilket är en intressant och viktig aspekt att ta med sig i det 

multidisciplinära rehabiliteringsteamet som helt uppenbart verkar behövas för de drabbade 

patienterna. För att mäta förändring av symtom verkar de två självskattningsformulären 

Graded Symptom Checklist (49, 53) och Post-Concussion Scale (47, 50, 51, 54) båda kunna 

användas, men då de är uppbyggda på olika sätt bör det med fördel i framtida studier 

standardiseras till att använda ett och samma verktyg, för att underlätta jämförelser och 

standardisering av resultat från olika studier. 

 

Guskiewicz (33) anser det vara viktigt att kliniker tar in information av alla möjliga 

utfallsmått redan vid första undersökning. För att identifiera neurologiska 

funktionsnedsättningar hos idrottsutövare som drabbats av hjärnskakning har test av postural 

stabilitet genom kliniska balansprov ansetts vara användbart, och då med fördel Balance Error 

Scoring System (BESS) (33). Under delen med neurologisk screening i det standardiserade 

verktyget SCAT5 (25) finns ett modifierat BESS och därmed kan vårdgivare till idrottare 

tämligen enkelt göra en kort standardiserad bedömning av balansen hos en drabbad individ. I 

den här studien är det bara en av åtta studier som använder sig av detta utfallsmått och tittar 

på balans (53), vilket ger starka indikationer på att på att det är en funktionsnedsättning som 

det med fördel bör göras fler adekvata studier på i framtiden.  

 

Genom kvantitativ forskning är det möjligt att genom mätningar och jämförelser fastställa om 

en intervention ger bättre resultat än någon annan och enligt Friberg har RCT-studier den 

högsta graden av beviskraft (42). Den här studien innehåller resultat från olika och 

kombinerade forskningsansatser så som RCT-studier, fallstudier och pilotstudier för att ge 

studien ett så hållbart underlag som möjligt då den studerade populationen är mycket 

sparsamt beforskad. Tre stycken studier bedömdes av författaren vara av god kvalité (48, 50, 

51), två av dem utifrån att de är rena RCT-studier (48, 51) samt en utifrån att vara en 

dubbelblindad pilotstudie i RCT-format med kontrollgrupp (50). Fem stycken studier bedöms 

vara av mindre god kvalité (47, 49, 52–54). Tre stycken utifrån att de saknar en kontrollgrupp 

(47, 49, 54), en utifrån att den saknar ett etiskt godkännande av en etisk kommitté (52), samt 

en utifrån icke-randomiserad studie med kombinerad forskningsansats (53). Att tre studier 
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saknar kontrollgrupp (47, 49, 54) innebär att vi i de studierna inte kan säga om den ena 

interventionen är bättre än någon annan. I det stora hela kan denna faktor göra att den här 

studiens beviskraft kan anses vara svag, å andra sidan kan det ses som en fördel att det i alla 

fall genomförs någon form av studie för någon typ av intervention på den berörda 

populationen. 

 

Pilotstudie är en förberedande undersökning, och kan vid en kvantitativ forskningsansats syfta 

till att i liten skala pröva en studies upplägg och kontrollera processens olika delar (67). Den 

här studien omfattas av totalt åtta artiklar, men endast två stycken av dessa är rena RCT-

studier (48, 51), vilket inte ger denna studies resultat vidare stark beviskraft utifrån Fribergs 

mått mätt. Emellertid säger två stycken av pilotstudierna i titeln att de är av randomiserad 

karaktär (50, 52), varav en av de två studierna att den är utifrån ren RCT-ansats (50). Detta 

kan enligt författaren ses som en stärkande faktor för de två pilotstudiernas respektive 

beviskraft då de trots allt har genomförts genom att deltagarna i studierna har valts med 

slumpmässigt urval ur en viss population samt slumpmässigt fördelat deltagarna in i 

interventions- respektive kontrollgrupp, precis som i en forskningsansats med RCT-ansats. 

Vid randomisering i en studie sker en slumpmässig fördelning av deltagarna till en eller flera 

experimentgrupper, och en eller fler kontrollgrupper (67), när urvalet i en sådan ansats är 

tillräckligt stort, så kan resultatet gälla för hela populationen (42), vilket i sammantaget i sin 

tur stärker denna studies totala beviskraft som helhet trots att författaren inte kan generalisera 

studiens resultat. 

 

Gagnon et al. (54) publicerade 2009 en studie som syftade till att presentera ett innovativt 

tillvägagångssätt för hanteringen av barn som återhämtar sig långsamt efter en idrottsrelaterad 

hjärnskakning. Denna första fallstudie indikerade på att kontrollerad och noga övervakad 

rehabilitering i den akuta fasen kan främja återhämtning. Resultatet visade att deltagarna 

tolererade gradvis över tid, en längre tid av aerob fysisk ansträngning, samt att alla deltagarna 

fick signifikanta och snabba förbättringar av symtom (54). Två studier hittades som 

genomförde en intervention som bygger på Gagnons koncept (54), de publicerades tidigare i 

år (51) samt år 2016 (47) och även dessa båda studier påvisar signifikanta förbättringar av 

symtom hos deltagarna, samt att det är en genomförbar och säker intervention. Med tanke på 

det goda resultat som påvisades redan 2009 (54) uppstår frågan varför denna form av 

intervention till individer som dras med långvarigt ihållande symtom efter en idrottsrelaterad 

hjärnskakning inte har applicerats mer sedan dess, att den inte följts upp med fler adekvata 
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studier tidigare än den pilotstudie som publicerades 2016 (47). Avsaknaden av adekvata RCT-

studier på denna intervention gör att författaren ser detta som ett stort potentiellt framtida 

forskningsområde. 

 

Det lilla antalet av endast två stycken rena RCT-studier (48, 51) indikerar på behovet av 

randomiserade studier med kontrollgrupp inom området för rehabilitering av individer som 

drabbats av en hjärnskakning i samband med idrott, vilket också påtalas i litteraturen (49). 

Författaren anser att samtliga inkluderade pilotstudier (47, 50, 52) har ett stort värde, i och 

med att de kan agera som underlag inför kommande större RCT-studier. Förhoppningsvis är 

de två pilotstudierna med randomiserad ansats (50, 52) reproducerbara samt också planerade 

att utföras på en större population, därtill arbetas förhoppningsvis även den tredje pilotstudien 

(47) vidare på.  

 

I fem av de sex studier där åldern på deltagarna går att utläsa är deltagarna under 30 år gamla 

(47, 48, 50, 51, 54), i fyra av de studierna består deltagarna av ungdomar (47, 50, 51, 54). Vad 

som gäller för rehabilitering för vuxna som drabbats av idrottsrelaterade hjärnskakningar låter 

sig författaren därmed vara osagt då denne under studiens arbete endast hittade en studie med 

vuxna deltagare (49). Den senaste konsensusrapporten påtalar att litteraturen inte tillräckligt 

behandlar frågan om hur olika åldersgrupper som drabbats av en idrottsrelaterad 

hjärnskakning ska hanteras, emellertid framgår det att barn i åldrarna 5–12 år bör behandlas 

utifrån barnspecifikt paradigm och individer mellan 13–18 år bör behandlas utifrån 

ungdomsspecifikt paradigm (7). 

 

Individer i arbetsför ålder kan behöva rehabilitering och stöd vid återgång till jobb/aktivitet 

(13) och barn och ungdomar vid återgång till skola (7). Barn och ungdomar rekommenderas 

inte återvända till idrott förrän de lyckats återvända till skolan, men det sägs samtidigt att en 

tidig introduktion av symtombegränsad fysisk aktivitet emellertid är lämplig (7). Att 

hanteringen efter skadan kan variera beroende på patientens ålder är något som författaren 

anser viktigt att yrkesverksamma professioner inom vården har i åtanke, därtill att 

rehabiliteringen med fördel individanpassas samt att kognitivt utmanande uppgifter kan trigga 

symtomen medan aerob måttlig fysisk ansträngning kan förbättra symtomen.  

 

Trots att hjärnskakningar inom idrott har börjat uppmärksammas allt mer i vetenskapliga 

texter (2) och riktlinjer funnits sedan 2001 (21), så är som tidigare sagts studiens specifika 
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populationen ett sparsamt beforskat område. Samtliga pilotstudier (47, 50, 52) är relativt 

nyligen publicerade och består därmed av relativt ny forskning, vilket stärker vetskapen om 

att forskningen inom området är på frammarsch. Den existerande kunskapsluckan inom 

professionen fysioterapeuter (41) och bland fysioterapeutstudenter (38), stärker författarens 

egna upplevelse av den bristande utbildningen som fysioterapeutstudenter får om skadan och 

upplevelsen av en kunskapslucka bland fysioterapeuter men också inom vården i stort, då 

denna har upplevt en förvirring inom vården om hur både skadan och individen som drabbas 

ska hanteras.  

 

Klinisk reflektion 

Med lämplig vidareutbildning inom hantering av hjärnskakningar i idrott, kan fysioterapeuter 

använda sina färdigheter för att på ett effektivt sätt hantera funktionsnedsättningar efter en 

idrottsrelaterad hjärnskakning med evidensbaserade behandlings- och rehabiliteringsmetoder 

som grund. Idrottsrelaterad hjärnskakning är ett ämne som behöver lyftas bland verksamma 

inom professionen, men också på fysioterapeututbildningarna. Denna kartläggning kan vara 

vägledande för vilka evidensbaserade behandlings- och rehabiliteringsmetoder vi legitimerade 

fysioterapeuter kan tillämpa i vårt kliniska arbete vid omhändertagandet av individer som 

drabbats av en idrottsrelaterad hjärnskakning, vilket inte bara underlättar för oss 

fysioterapeuter i vårt kliniska arbete utan även gynnar våra drabbade patienter samt andra 

professioner i vården. Vidare kan kartläggningen bidra till att strålkastarna riktas mot 

hjärnskakning i idrott inom vår profession och på utbildningarna, samt bidra till en ökad 

förståelsen angående vård vid hjärnskakning och på så vis täcka den kunskapslucka som finns 

inom vår profession. 

 

Konklusion  

Denna litteraturöversikt indikerar att en individanpassad rehabilitering innehållande aerob 

fysisk ansträngning som gradvis progredieras kan förbättra symtom hos individer som 

drabbats av idrottsrelaterad hjärnskakning och som upplever ihållande symtom efter skadan, 

därtill att det är en säker intervention och ett värdefullt kliniskt verktyg vid utvärdering och 

hantering av idrottsrealetrad hjärnskakning. Vidare indikerar studien att fysioterapeutiska 

interventioner av vestibularsystemet i kombination med manuella terapier av cervikalen och 

thorakalen, samt patientspecifik behandlingsplan innehållande occulär- och neuromotorisk 
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återträning gynnar återhämtningen efter en idrottsrelaterad hjärnskakning. Den givna 

populationen är ett relativt nytt forskningsområde som är sparsamt forskat på, 

en följd av detta gör att den här studien innehåller flera studier med lågt vetenskapligt stöd. 

Fler adekvata RCT-studier med den berörda populationen inom området behövs. 
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Bilaga 1. Febe Fribergs förslag på frågor vid granskning av kvantitativa studier, modifierad version. 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 

 

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dess i så fall formulerade? 

 

3. Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

 

4. Hur är metoden beskriven? 

 

5. Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, inklusions- respektive exklusionskriterier)? 

 

6. Hur analyserades data? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata? 

 

7. Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall, hur hänger de ihop? 

 

8. Vad visar resultatet? 

 

9. Vilka argument förs fram? 

 

10. Förs det några etiska resonemang? 

 

11. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, t.ex. vad gäller generaliserbarhet? 

 

12. Sker en återkoppling till teoretiska antaganden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 	 	

	 	

Bilaga 2. Febe Fribergs gradering av beviskraft utifrån forskningsansats, där 1 är högst och 6 är lägst. 

 

1. Randomiserad kontrollerad studie (RCT – randomised, controlled trial)  

En sådan studie mäter effekten av en viss intervention genom jämförelse med en kontrollgrupp som inte 

fått samma intervention. Deltagare i studien slumpas till interventions- respektive kontrollgrupp och väljs 

genom slumpmässigt urval ur en viss population. Förutsatt att urvalet är tillräckligt stort kan därmed 

resultatet gälla för hela populationen.  

 

2. Kvasiexperiment 

En sådan studie är nära liknande RCT-idealet, men modifierat på grund av att det finns etiska eller 

praktiska hinder i studierna. Deltagare inkluderas löpande eller genom bekvämlighetsurval utifrån uppsatta 

kriterier. Det finns ingen kontrollgrupp utan en grupp får vara sin egen kontrollgrupp genom att mätning 

sker före och efter en viss intervention.  

 

3. Kvantitativ beskrivande studie 

En sådan studie mäter effekter av interventioner, men har inte möjlighet till direkta jämförelser. Resultaten 

kan diskuteras i förhållande till resultat från andra studier eller mot önskvärda mål.  

 

4. Kvalitativ studie 

Vissa former av dessa studier kan ses som en utvärdering av en viss intervention, då deltagare i sådana 

studier beskriver sina upplevelser i samband med den aktuella interventionen.  

 

5. Beprövad erfarenhet 

Evidens inom områden som inte ännu är forskats på får man bygga på så kallad beprövad erfarenhet vilket 

ofta innebär samlad erfarenhet från ett antal praktiker och visas ofta i form av traditioner, regler eller 

rutiner 

 

6. Personlig erfarenhet 

Detta innebär att endast en person dragit slutsatser utifrån användning av en intervention. Denna typ av 

studie har minsta bevisvärde, erfarenheter kan ha stort värde men samtidigt vilseledande eftersom slump 

och önsketänkande kan leda till förhastade slutsatser. 

 

Pilotstudier och liknande finns inte med på Fribergs gradering då dessa inte anses ha tillräckligt med 

evidensvärde och sorteras bort redan i första gallringen efter litteratursökningen då de förefaller perifert 

för sammanhanget. 

 

 
 


