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Abstrakt 

Inledning: Laterala fotledsdistorsioner är en av de vanligaste skadorna hos motionärer och 

idrottande individer. Om den akuta skadan inte behandlas optimalt kan detta leda till 

komplikationer såsom degenerativa förändringar och kronisk instabilitet. Olika former av 

fysioterapeutiska behandlingsinterventioner såsom, proprioceptionsträning, styrketräning, 

manuella terapier, kyla/värme, externa stöd, elterapi och multimodala behandlingar används 

kliniskt av fysioterapeuter för att bygga upp strukturerna i foten och minska risken för 

återstukning.  

Syfte: Sammanställa vetenskaplig kunskap och värdera effekten av fysioterapeutiska åtgärder 

vad gäller smärta, funktion och upprepade fotledsdistorsioner vid akuta laterala 

fotledsdistorsioner.  

Metod: Databaserna Pubmed och Pedro användes i litteratursökningen. Detta resulterade i 79 

träffar i Pubmed och 60 i Pedro, varav 17 artiklar inkluderades. 

Resultat: Varken träning, manuella terapier, värme/kyla, externt stöd, multimodal träning 

eller elterapi är mer effektivt än någon annan behandling för att förbättra smärta, funktion och 

minska upprepade fotledsdistorsioner efter en lateral fotledsdistorsion.  

Konklusion: I det akuta skedet verkar inte valet av behandlingsmetod ha en stor inverkan på 

rehabilitering vid fotledsdistorsioner om durationen är för kort eller frekvensen för låg. Fler 

RCT-studier inom området med längre duration och högre frekvens behöver göras för att 

kunna dra en definitiv slutsats om de olika behandlingsmetodernas effekt vid denna skada.  

Nyckelord: Akut lateral ankeldistorsion, fysioterapi, smärta, funktion, upprepade 

fotledsdistorsioner.  
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Inledning  

Laterala fotledsdistorsioner är skador som vanligt förekommer hos motionärer och idrottande 

individer. Det är av stor vikt att effektiva rehabiliterade insatser sätts in då en obehandlad 

distorsion kan leda till långvariga och svåra konsekvenser som smärta, instabilitet och 

degenerativa förändringar (1-3). Definitionen av en fotledsdistorsion förklaras i denna studie 

att fotleden temporärt forceras utanför sitt normala rörelseomfång. En fotledsdistorsion 

stressar det laterala ligamentkomplexet men resulterar ej i frakturer (4).   

 

I denna litteraturöversikt kommer studier som studerar akuta laterala fotledsdistorsioner att 

sammanställas. Definitionen av en akut skada kan dels härledas till smärta, om en smärta är 

akut har den ett biologiskt syfte. En akut smärta är till stor del närvarande för att varna 

kroppen om att inte använda den skadade kroppsdelen, detta för att skydda den aktuella 

vävnadsskadan som har tillkommit. Kroniska smärttillstånd saknar däremot biologisk nytta 

och kvarstår även efter vävnaden i den skadade kroppsdelen har läkt (5). För att kunna sätta 

en gräns när den akuta smärtan blir kronisk så undersökte Hubbard et al hur lång tid det tar för 

ligamenten att vanligtvis läka efter en akut fotledsdistorsion. I sin studie kom det fram till att 

de flesta vävnadsskador och ligament har läkt mellan 6 veckor upp till 3 månader (6). Med 

detta i beaktning limiterar författarna en akut lateral distorsion till 3 månader i denna 

litteraturöversikt.   

 

Prevalens 

Fotledsdistorsioner och muskelbristningar på lårets baksida är de två vanligaste skadorna som 

drabbar idrottare och motionärer. Laterala fotledsdistorsioner utgör en fjärdedel av alla 

idrottsskador (7). För att sätta detta i ett större perspektiv söker 61/10 000 personer sjukvård 

för denna skada (8). Detta Resultat visar kanske inte en reell bild över antalet 

fotledsdistorsioner i en population då McKay et al visade att 65 procent av alla 

fotledsdistorsioner inte behandlas inom vården (9). 

Gällande förekomsten av skadan finns det en könsskillnad mellan män och kvinnor. Kvinnor 

har högre risk i jämförelse med män att drabbas av en fotledsdistorsion vilket kan förklaras att 

kvinnors laterala ledband har visats sig vara är mer eftergivliga. (10). Det är även vanligare att 

barn drabbas i högre grad jämfört med tonåringar och äldre (11).  
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Anatomisk översikt fot och fotled 

Fotleden är en komplex del av kroppen som består av många leder, ligament och muskler som 

ska samverka. Detta skildras i att foten består av 28 individuella ben som tillsammans skapar 

25 leder (12). Centralt i foten sitter benet talus. Detta ben kopplar samman skenbenet (tibia) 

och vadbenet (fibula) och tillsammans bildar de talocruralleden. Utöver detta angränsar talus 

till hälbenet calcaneus vilket utgör ytterligare en led i foten som benämns subtalarleden. 

Fotens struktur består till stor del av vävnader såsom ligament och muskler, dessa bidrar till 

kongruens, stabilitet och rörelse. Ligament som vanligtvis skadas vid en fotledsdistorsion är 

talo-fibulare (TFA/FTA) och även ligamentet calcaneo-fibulare (CF/FC). FTA fäster mellan 

fibula och talus medan FC fäster mellan fibula och calcaneus detta illustreras på figur 1 (13).  

 

Fig 1 – Anatomisk översikt, lateral bild på höger fot och fotled samt relevanta ligament. Bilden hämtad från 

https://www.foot-pain-explored.com/ankle-anatomy.html. 

 

Funktionell anatomi 

Foten är en struktur som utsätts för flertal krav. Den måste på ett optimalt sett kombinera 

stabilitet med mobilitet. Foten måste vara stark nog att hålla sig inom sitt normala 

rörelsemönster men även vara rörlig nog för att kunna absorbera belastning och anpassa sig 

till varierande underlag och aktiviteter. Vid rörelse nyttjas foten som en hävstång för 

kraftutvinning tack vare dess dynamiska stabilitet. Kraven för att foten och fotleden ska 

utgöra en funktionell enhet är alltså många (12). 

 

Talocruralleden är en gångjärnsled vilket möjliggör att foten kan utföra dorsalflexion och 

plantarflexion. Subtalarleden är en led som tillsammans med talocruralleden utför mer 

komplexa sammansatta rörelser vilket är rörelserna pronation och supination. 
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Dessa är två benämningar för tre sammansatta rörelser, denna förenkling förekommer då 

dessa rörelser funktionellt utförs tillsammans. En pronationsrörelse innefattar dorsalflexion, 

eversion och abduktion vilket resulterar i att fotsulan pekar lateralt. Medan en supination 

innefattar plantarflexion, inverson och adduktion, detta medför att fotsulan pekar medialt. 

Ledens sammansättning möjliggör vilken rörelse som kan utföras och till vilken grad. 

Subtalarleden tillåter 23 graders inversion men bara 12 graders eversion (14). Abdduktion och 

adduktionen som sker i subtalarleden benämns ha samma rörelseomfång som inverson och 

eversion. Anledningen till detta beror på att dessa rörelser alltid är kombinerade och går inte 

att utföra som enskilda isolerade rörelser. Utöver detta sker 10-20 graders dorsalflexion och 

40-45 graders plantarflexion i talocruralleden. Dock är fotens rörelser mer komplexa än ovan 

beskrivet, vid alla dessa rörelser kommer fotens övriga leder och små ben utföra medrörelser 

(15).  

 

För att uppnå en dynamisk stabilitet i varierande miljöer och uppgifter består foten av flertalet 

muskler. Dessa har funktionen att stabilisera foten via muskelkontraktioner och via 

samverkande kontraktionsmönster utföra rörelser i fotleden. Muskulaturen som utför en 

pronation har som uppgift att hindra en lateral fotledsdistorsion. Detta via koncentrisk 

kontraktion av primärt m. peroneus longus och -brevis. Muskulaturen på benets framsida har 

kapacitet att motverka en lateral fotledsdistorsion genom bibehållen dorsalflexion. Dessa 

muskler är framförallt m. tibialis anterior, extensor digitrium longus samt -brevis (16). 

 

Utöver ledens artikulära passform vid belastning och musklernas dynamska stabilitet har även 

passitiva strukturen som ligament och talocruralledens ledkapsel en primär roll för stabilitet. 

Dessa ligament är lokaliserade utöver foten för att hindra överdrivet rörelseutslaget i olika 

riktningar. FTA som vanligtvis skadas har funktionen att hindra inversion och inåtrotation av 

talus i relation till tibia (16). En skillnad mellan leden och ligament är att leden har sin största 

stabiliserande verkan när foten är fullt belastad. Däremot har ligamenten en större 

stabiliserande verkan när foten inte är fullt belastad. Till exempel tar de tre laterala ligamenten 

upp 87% av motståndet vid supination om foten ej är fullt belastad. Detta kan relateras till en 

fotledsdistorsion vilket sker när foten inte är fullt belastad och därför resulterar primärt i en 

skada på ledbanden (17).   
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Skademekanism 

Risksporter där det är vanligt att ådra sig denna typ av skada är idrotter som frekvent 

involverar hopp samt snabba rörelser i olika riktningar. Exempel på dessa sporter är basket, 

handboll, tennis och gymnastik (11). 

Karakteristiskt vid en fotledsdistorsion är att ligament i det skadade området blir utsträckta. 

Vid distorsioner av mer omfattande grad är det även möjligt att ligamenten går av. Vid denna 

skada är det vanligast att FTA ligamentet skadas men i vissa fall kan även FC ligamentet 

skadas (7). Nittio procent av alla fotledsdistorsioner drabbar det yttre ledbandet FTA.  

Den exakta förklaringen till varför laterala distorsioner sker i större grad än mediala framgår 

inte i studier men biomekaniska beskrivningar ger implikationer till varför detta sker. 

Exempel på detta är att foten har ett större rörelseomfång i inversion än eversion. Tibias 

struktur medialt begränsar fotens möjlighet till eversion medan fibula som lokaliseras lateralt 

är rörligare och hindrar därav inte inversionen lika tidigt  (14, 18). Ligamentens strukturer 

hindrar i större grad en eversion då ligamenten på medialsidan är större till diameter och 

stramare än ligamenten på fotens laterala sida. Det laterala ligamentkomplexet har även en 

eftergivlig egenskap när foten är positionerad i neutralposition. Dessa komponenter gör det 

sammanfattningsvis lättare för foten att föras i inversion och sträcka de laterala ligamenten. 

En annan hypotes till varför en lateral fotledsdistorsion inträffar är att m. peroneii longus och 

brevis inte aktiveras nog snabbt för att hindra en plötslig inversion (16). 

 

Symtom och konsekvenser 

Initialt vid distorsion är smärta, instabilitetskänsla och svullnad kring fotleden vanliga 

symtom. Fotleden blir svullen då blodkärl brister i det skadade området vilket medför att mer 

blod strömmar till platsen. (19).  

Som tidigare nämnt är det 65% som inte söker vård för sin fotledsdistorsion, trots detta finns 

stor risk att få långvariga restsymptom. I en studie av Anandacoomarasamy et al visade det 

sig att 50% har smärta eller instabilitetskänslor vid två års uppföljning (1). Liknande resultat 

visades även i en större studie av Braun et al (2). I denna studie undersöktes 467 personer med 

en fotledsdistorsion. Resultatet visade att 72,6 % av deltagarna fortfarande besvärades av 

restsymtom vid uppföljningar mellan 6 till 12 månader. 

På längre sikt kan utebliven rehabiliteringen efter en fotledsdistorsion innebära större 

konsekvenser för individen, konsekvenser i form av degenerativa förändringar i fotleden. 

Uppkomsten av degenerativa förändringar och degenerativa ledsjukdomar har sitt ursprung i 
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en störd mekanisk och funktionell stabilitet. Denna instabilitet påverkar ledens förmåga att 

absorbera belastning vilket kan skada leden då den placeras i ogynnsamma lägen vid rörelse. 

Förändringar som påverkar stabiliteten efter en fotledsdistorsion är att ledband blir mer 

eftergivliga, strukturer i ledkapseln förändras, proprioceptionen samt den neuromuskulära 

kontrollen försämras och störningar i ledens rörelseomfång inträffar (20). I flertalet studier 

påvisas att instabila fotleder till följd av ligamentskador har en positiv korrelation med 

degenerativa skador på brosket i fotleden vilket långsiktigt kan resultera i artros bland annat 

på grund av osteofytpålagringar i brosket (3, 21). Antalet deltagare vilket besvärades av 

degenerativa förändringar var 98 av totalt 148 deltagare  (3). Med tanke på de långsiktiga 

konsekvenserna är det av stor vikt att söka professionell vård och att terapeuter utför 

evidensbaserade rehabiliteringsåtgärder.  

 

Fysioterapeutiska åtgärder 

Som tidigare nämnt utgör laterala fotledsdistorsioner tillsammans med bristningar på lårets 

baksida de två vanligaste skadorna hos idrottare och motionärer (7). Detta medför att laterala 

fotledsdistorsioner är en vanlig skada att stöta på i den fysioterapeutiska kliniken. Med denna 

höga incidens är av största vikt för fysioterapeuter att jobba med effektiva 

behandlingsåtgärder som har en vetenskaplig grund. Med tanke på att upp till 72,6 % av 

personerna som drabbats av en lateral fotledsdistorsion har restymptom upp till två år efter 

skadan är det av yttersta vikt att utvärdera de fysioterapeutiska behandlingsinterventionerna 

som används vid denna skada. Nedan kommer en summering av tidigare forskningsresultat av 

olika fysioterapeutiska åtgärder vid denna skada. 

 

Effekten av träningsterapi för att minska eventuella konsekvenser vid en akut lateral 

fotledsdistorosion ger en flukturerande resultatbild. en studie av van Rijn et al påvisar att 

övervakad träningsterapi inte har någon fördelaktig påverkan i jämförelse med konservativ 

akut behandling (22). Andra studier påvisar att träningsterapi ger personer chansen att bygga 

upp strukturerna i foten och på så sätt minska konsekvenser och risken för att skada foten igen 

(23, 24). Enligt T Willems et al finns det ett starkt samband mellan kronisk instabilitet kontra 

nedsatt proprioceptorisk funktion och reducerad muskelfunktion i pronation (25). Med denna 

konklusion belyser de vikten av styrke- samt proprioceptionsträning vid fotledsdistorsioner. 

 Med proprioception menas medveten och omedveten förmåga att känna av rörelser, kraft och 

position i lederna. Denna information kommer i största del ifrån muskelspolar som är 



   
 Luleå tekniska universitet                                                                            Markus Lavergren  950425-2314 
Fysioterapeutprogrammet 180 hp                                                             Gustav Nordström 930127-3950                                 

   
   

 

9 
 

kopplade till musklerna (26). Detta kopplas klinisk till balansträningen där patienten ska i 

instabila lägen positionera kroppsdelar på ett gynnsamt och stabilt sätt. Balansen är inte en 

konstruktion av enbart proprioceptionen men en stor del av den. 

 

Externa stöd är en konservativ behandlingsmetod som frekvent används vid 

fotledsdistorsioner. Detta har ett starkt vetenskapligt stöd för att minimera risken för återfall 

genom att bidra med ökad mekanisk stabilitet och postural kontroll (27-29). 

Terapeutiska behandlingsåtgärder som fortfarande är i granskningsfas och inte har en självklar 

effekt är tex manuell terapi. Enstaka studier påvisar att mobiliseringstekniker kan reducera 

långsiktiga restsymtom som inskränkt rörlighet (30). 

 

Hög och lågeffektslaser är ett behandlingsverktyg som är mindre vanligt i den 

fysioterapeutiska kliniken. Enligt de Bie et al har varken låg eller högeffektslaser någon effekt 

vid fotledstukningar för att förbättra smärta och funktion i jämförelse med placebo (31). 

De RCT studier som publicerats mellan 2008-2018 inom området akupunktur mot akuta 

fotledsstukningar är inte skrivna på engelska vilket gör det svårt att bedöma effekten av 

behandlingsmetoden vid detta tillstånd. Däremot har Kim et al sammanställt och presenterat 

detta i en systematic review artikel. Konklusionen av denna var att författarna inte kunde dra 

några slutsatser kring akupunkturens effekt som ensam behandling eller kombinerat vid andra 

icke-kirurgiska behandlingsåtgärder. Författarna menar att det behövs större och fler studier 

för att kunna påvisa om det finns någon effekt att använda akupunktur vi laterala akuta 

fotledsstukningar (32). 

 

Protection Rest Ice Elevation Compression (PRICE) är en behandlingsmetod som bör sättas in 

initialt efter en skada för att framförallt reducera smärta, bibehålla rörelseomfång och minska 

svullnad. Polzer et al (33) menar i sin review artikel att PRICE har högsta vetenskapliga 

stödet och skall alltid användas vid en fotledsdistorsion.  

Protection: Innebär att personen som har ådragit sig skadan ska skydda foten och inte utsätta 

sig för onödig belastning.  

Rest: Står för vila och innebär att personen ska avluta aktiviteter och vila foten. 

Ice:  Menas att foten ska kyllas ner, helst ska vävnaden nå en temperatur på 15 grader detta 

görs för att få en smärtmninskning, dock är effekten av ice ifrågasatt. 



   
 Luleå tekniska universitet                                                                            Markus Lavergren  950425-2314 
Fysioterapeutprogrammet 180 hp                                                             Gustav Nordström 930127-3950                                 

   
   

 

10 
 

Compression: En elastisk linda dras runt foten för att stoppa blödningen och därav minska 

svullnaden.  

Elevation: Foten ska placeras i högläge för att minska svullnaden.  

 

Med tanke på den höga prevalensen och de långsiktiga konsekvenserna som kan förekomma 

efter en fotledsdistorsion är vårt syfte med studien att utvärdera de 10 senaste årens RCT 

studier som gjorts inom akuta fotledsdistorsioner och tidig rehabilitering för att kunna 

klarlägga effekten på de vanligast förekommande behandlingsmetoderna. 

 

Syfte 

Sammanställa vetenskaplig kunskap och värdera effekten av fysioterapeutiska åtgärder vad 

gäller smärta och funktion vid akuta laterala fotledsdistorsioner.  

 

Material och metod 

Design: En systematisk litteraturstudie som syftar att utvärdera effekten av de 10 senaste 

årens RCT studier inom fotledsdistorsioner och dess behandling. 

Pico modellen tillämpas för att systematiskt bryta ned och klargöra syftet, detta kan ses i 

tabell 1.  

 

Tabell 1. Pico-modell med dess kategorier 

P I C O 

Personer med akut 

laterala 

fotledsdistorsioner 

Interventionerna 

består av 

fysioterapeutiska 

behandlingsåtgärder 

 

All annan 

fysioterapeutisk 

behandling   

Smärta, funktion och 

upprepad 

fotledsdistorsion 
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Tabell 2. Inklussionskriterier samt exklusionskriterier vid upphämtning av data 

     Inklusionskriter      Exklusionskriter 
• Fotledsdistorsion som enda aktuella 

skada 

• Akut skada/skador på yttre ledband 

• Fysioterapeutiskt inriktade 

behandlingar 

• RCT-Studier som gjorts de 10 senaste 

åren 

• Fotledsfraktur 

• Båda fötter skadade  

• Proteser på nedre extremitet 

• Progressiva sjukdomar som kan påverka 

rehabiliteringen 

• Samma intervention för kontroll och 

interventionsgrupp 

• Kroniska tillstånd  

 

Artikelsökning 

Artikelsökningen utfördes i två databaser, dessa var Pubmed och PEDro. Utifrån SBU:s 

checklista AMSTAR för kvalitesgranskning av systemtiska översikter rekommenderas 

datainsamlingen utföras i 2 databaser. Detta för att reducera risken att potentiellt missa 

relevanta studier (34).   

 

Sökstrategin i databasen Pubmed var utifrån MESH-termer. Denna sökning utfördes mellan 

2018-05-13 och 2018-05-20. Efter filtrering med sökord var det totala antalet artiklar 79 

stycken, sökvägen kan ses i tabell 3. Dessa artiklars titel och abstrakt lästes igenom separat av 

båda författarna.   

Kriterier för begränsning av sökningen: engelskspråkiga, artiklar inom tidsramen 2008-2018, 

enbart RCT-studier och enbart studier på människor. 

 

Databasen Pedro har använts då denna inriktar sig inom området fysioterapi. Sökningarna 

utfördes mellan 2018-05-13 och 2018-05-20. Antalet träffar efter sökningar var 60 stycken, 

sökvägen kan ses i tabell 3. Kriterier för urval och begränsning av sökningen: Artiklar inom 

tidsramen 2008-2018, Clinical trails, Foot or ankle. 
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Tabell 3. Sökord och söksträng i databasen Pubmed och Pedro 

Databas Sökord Antal träffar Dubbletter Inkluderade 

PubMed (("Ankle 

Injuries"[MESH]) 

AND "Sprains and 

Strains"[MESH]) 

NOT "Analgesics" 

[Pharmacological 

Action] 

79 0 13 

Pedro “ankle sprain” 60 14 4 

  

Urvalsprocess 

För att välja ut de relevanta artiklarna från båda databaserna analyserades titel och abstrakt.  

Artiklar som uppfyllde inklusionkriterierna lästes i fulltext, detta gjordes separat av båda 

författarna.  

 

Kvalitetsbedömning 

Pedroskalan är ett validerat verktyg för att kritiskt bedöma metodologisk kvalité av 

forskningsstudier. Formuläret omfattar 11 specifika frågor där högre resultat syftar på en 

högre metodologisk kvalite (35). I bedömningsfasen exkluderas fråga 1 i formuläret så 

studierna granskas utifrån frågorna 2-11. Inkluderade studier analyserades enligt Pedros 

metodologiska frågeställningar separat av författarna. Resultaten jämfördes och oenigheter 

diskuterades för att framföra en slutgiltig bedömning vilket illustreras tabell 4. 
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Tabell 4. Kvalitetsbedömning av inkluderade studier utifrån Pedro-skalan  
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Score 

Maarten Et al 

2009 

Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja 8/10 

Brison Et al 

2016 

Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja 8/10 

Tully et al 

2012 

Ja Nej Ja Nej Nej Nej  
Ja 

Nej Ja Ja 5/10 

Bleakley et al 

2010 

Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja 8/10 

Van Rijn et al 

2009 

Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja 6/10 

Yeo Et al 

2011 

Ja Nej Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja 7/10 

Weerasekara et 

al 2016 

Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja 6/10 

Lardenoye et al 

2012 

Ja Ja Nej Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja 7/10 

Cooke et al 

2009 

Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja 6/10 

O’connor et al 

2011 

Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Nej Ja Ja 7/10 

Stasinopoulus et 

al 2016 

Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja 8/10 

Sandoval Et al 

2010 

Ja Nej Ja Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja 5/10 

Cosby Et al 

2011 

Ja Ja Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja Ja 6/10 

Punt Et al 

2015 

Ja Ja Ja Nej Nej Ja Nej Ja Ja Ja 7/10 

Iammarino Et al 

2018 

Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja ja Ja Ja 8/10 

Punta Et al 

2017 

Ja Nej Ja Nej Nej Ja Nej Ja Ja Ja 6/10 

Hing Et al 

2011 

Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja 6/10 
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Etiskt övervägande 

Vid urvalsprocessen för en litteraturöversikt finns risker för bias. Exempelvis att studier 

selektivt väljs utifrån resultaten för att författaren ska kunna påvisa en hypotes. Därav har 

författarna gjort en bred sökning och vid urvalsprocessen har inte resultaten analyserats. Detta 

för att minimera risken för ett selektivt urval. Detta gäller även redovisningen av resultaten 

från inkluderade studier. Samtliga resultat har redovisats oberoende utfall för att illustrera en 

sanningsenlig överblick över aktuell forskning inom området. 

Etikprövningslagen trädde i kraft den 1 januari 2004, denna lag ämnar till att skydda 

människor och deras människovärde när de deltar i studier (36). Med tanke på att denna 

litteraturöversikt inkluderar studier från tidigast 2008 medför det att alla studier har gått 

igenom en etisk prövning.  

 

Resultat 

I denna litteraturöversikt har 17 studier inkluderats. Behandlingsåtgärderna har kategoriserats 

i 7 olika kategorier. Dessa är träning, externt stöd, manuella terapier, värme/kyla, 

värme/ljusterapi, elterapi och multimodal behandling. Sammanfattningsvis i alla studier var 

det totalt 1127 deltagare i interventionsgrupperna och 1357 deltagare i kontrollgrupperna.  

Resultaten från inkluderade studier presenteras nedför i tabell 5. 
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 Tabell 5. Kort beskrivning och resultat från inkluderade studier 

Terapi Av Deltagare  Intervention/kontroll Utfallsm
ått 

Resultat 

Träning Maarten Et 
al, 2009, 
(37) 

Lateral distorsion <2mån 
Antal deltagare N=522 
Ig N=256, Ålder 28,6 
(11,8), kön 120k & 136m 
Kg N=266, Ålder 28,0 
(11,6), kön 128k & 138m 
 

Intervention – sedvanligt akut behandling + 8v 
proprioception 3/v. Stegrad regim. Utrustning: 
Balansbräda, träningsformulär och 
instruktioner via DVD.  
Kontroll – Sedvanligt akut behandling  
Uppföljning: 1 år 

Självrapportera
d återstukning 

Återstukning 
Kontroll: 89/266 (33%) 
Intervention: 56/256 (22%) 
Proprioceptionsträning påvisar en minskad relativ risk för återfall med 35% 

Träning Brison et 
al, 2016, 
(38) 

Lateral distorsion <72h 
Antal deltagare N=504 
Ig N=254, ålder 31.1 
(13,7), Kön 146k & 107m  
Kg N=250 ålder 30.3 
(13.2), kön 134k & 116m 

Intervention – PRICE + Fysioterapi. 7 
träningstillfällen inkluderande styrketräning, 
proprioceptionsträning, rörelseträning och 
hemprogram utifrån individ.  
Kontroll –  PRICE 
Uppföljning: 1,3 och 6 månader 

Primära 
utfallsmått: 
Faos 
Sekundära 
utfallsmått: 
Återstukning 
Rom 
dorsalflexion 
via lunge test 

Full återhämtning på FAOS vid 1,3 och 6 månader:  
Kontroll 15%, 40%, 65%      Intervention 13%, 42% och 56%    
Ingen statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna vid någon av uppföljningarna 
Återstukning:  
Ingen signifikant skillnad mellan grupperna i antal fotledsstukningar efter 6 månader 
p=0.071 
Aktiv passiv ROM 1,3 och 6 månader 
genomsnittlig ökning med cirka 0,6 grader i alla rörelser.  Ingen signifikant skillnad Mellan 
grupperna p<0,05 

Träning Tully et al, 
2012, (39) 

Lateral distorsion 
<7dagar  
Antal deltagare N=34 
Ig N=18, ålder 26.1 
(10.19) 
Kg N=16, ålder 24.1 
(8,61) 
 

Intervention:   PRICE + Fysioterapi bestående 
av icke viktbärande övningar med fokus på 
rörlighet och styrka  
Kontroll:  PRICE 
Regim:  3/d i 1 vecka.  
Uppföljning: 1 vecka  

Vas vid vila och 
i aktivitet 
LEFS 
 

VAS  (cm) vid aktivitet från baseline – 1vecka 
Kontroll: 5,3 – 3,4 Interventions: 5,3 – 2,6   
Vas (cm) vid vila från baseline – 1 vecka 
Kontroll: 2,7 – 0.7 Intervention: 2.0– 0.3  
Mellangrupp aktivitet och i vila p=0.26, p=0.98  
LEFS baseline – 1 vecka  
Kontroll: 35.31 – 54.00    Intervention: 38.22 – 61.63  
Mellangrupp: p=0.10 

Träning Bleakly et 
al, 2010, 
(40) 

Lateral distorsion 
<7dagar 
Antal deltagare N=101  
Ig N=50, ålder 25.3 (8.3) 
Kön 34m & 17k 
Kg N=51, ålder 26.6 (7.5) 
kön 35m & 15k 

Intervention:  PRICE + träning bestående av 
muskelstyrka, neuromuskulärt och sportspecifik  
Kontroll:  PRICE 
Reigim: 4 veckors träning, 30 min/v, 1 
övervakning och 4 hemma. 
Uppfäljning: 1-4 samt 16 veckor 

LEFS 
Vas – vila och i 
aktivitet 
Återstukning 
Karlssons score  

Vas (cm) i vila 0-4 v 
Kontroll 2.6 – 0.17 intervention 2.3 – 0.19  
Mellangrupp p=0.1558 
Vas i aktivitet 0.4 
Kontroll 5.4 – 0.9 Intervention 5.7 – 0.9 
Mellangrupp p=0.3514 
Karlsson 0 samt 16  
Kontroll 50.3 – 98 Intervention 45 – 97  
Mellangrupp p>0.05 
Återstukning 16 v: 2 i vardera grupp 
LEFS: 0 samt 4v  
Kontroll 36 – 72 Intervention  36 – 75 
 

Träning Van Rijn et 
al, 2009, 
(41) 

Lateral distorsion 
<7dagar 
Antal deltagare N=102 
Ig N=49, ålder 11.2 Kön 
28m & 21k 
Kg N=53, 11.5 Kön 23k & 
30m 

Intervention: Individuell mulmodal 
rehabilitering bestående av 5 faser inklusive 
balans, kordination, gång samt hoppövningar + 
råd om rörelse och belastning 
Kontroll: Råd om rörelse och belastning 
Uppföljning: 4,8v och 12 månader 
 

Vas 
Återstukning 
 

Resprain 4 och 8 veckor.  
Kontroll 12 & 17 Intervention  13 & 17 
Vas i vila  
Kontroll: Påvisar 5-9 mm förbättring från 8v-12m 
Intervention: Påvisar 2mm förbättring från 8v-12m  
Mellangrupp: ingen signifikant skillnad mellan grupperna 
Vas i aktivitet  
Kontroll: Påvisar 2-10 mm förbättring från 8v-12m 
Intervention: Påvisar 2-3mm förbättring från 8v-12m 
Mellangrupp:  ingen signifikant skillnad mellan grupperna 
 

Värme/ljust
erapi 

Stasinopoul
osa et al, 
2016,(42) 

Lateral distorsion 24-94h 
Antal deltagare N=50 
Ig N=27, ålder 27.92 
(4.23), kön 19m & 8k 
Kg N=23, ålder 27.96 
(4.25), kön 16m & 7k 
 

Intervention: Kryoterapi + biotron light 
Kontroll: kryterapi  
Regim: kryoterapi – 20 min varannan vaken 
timme, biotron light – 10min dagligen i 5 dagar 
Uppföljning: Baseline samt efter 5 
interventionstillfällen  

Vas (0-10) 
Rom, dorsal 
samt 
plantarlfexion 
via goniometer 

Vas (cm) baseline – efter 5 interventioner 
Intervention: 6.66 – 4.46 
Kontroll: 6.62 – 5.34 
Mellangrupp: interventionsgrupp påvisar statistiskt signifikant förbättring i jämförlse med 
kontrollgrupp vid 5:e behandling (P<0.0005) 
Rom baseline – efter 5 interventioner (jämförelse frisk fot) 
Intervention: dorsalflex -10.9    –     -8.9   
Kontroll: dorsalflex         -10.65  –     -9.55 
Intervention: Plantar      -34.4    –    -32.6 
Kontroll: plantar              -34.14  –    -33.25 
Mellangrupp: Statistiskt signifikant resultat för interventionsgrupp för båda utfallsmåtten 
vid 5v.   

Värme/kyla Weeraseka
ra et al, 
2010, (43) 

Lateral distorsion: efter 
5dagar 
Antal deltagare N=105 
ålder  
Ig N=46, ålder 22.2 (6.3), 
kön 34m & 12k 
Kg N=69. Ålder 22.3 (7.4), 
kön 50m & 19k 

Intervention: Hotpack i 15min 
Kontroll: kyla i 1min och värme 1min, totalt 
15min 
Regim: 15 min, 3 dagar 
Uppföljning: Innan och efter varje behandling 

Vas 
Smärtfri rom 
dorsal, plantar, 
supination och 
pronation 

Vas, före och (efter) behandling dag 1,2 och 3 
Intervention: Dag 1: 5.5, (5.0), Dag 2: 5.0, (5.0) Dag 3: 5.0 (4.0). 
Kontroll: Dag 1: 5.0, (6.0) Dag 2: 5.0, (5.0) Dag 3: 4.0, (5.0).  
Mellangrupp: Ingen statistiskt signifikant skillnad dag 3 
Vas. 
Smärtfritt rom: Dag 3 post intervention var det ingen statistiskt signifikant skillnad mellan 
grupperna i någon rörelse 

Externt stöd Lardenoye 
et al, 2012, 
(44) 

Lateral distorsion 5-
7dagar 
Antal deltagare N=98 
Ig N=49, ålder 29.8, kön 
16k & 33m 
Kg N=49, ålder 30, kön 
23k & 26m 

Intervention:  PRICE , semi-rigid brace, 
rörelseträning, styrketräning samt 
proprioceptionsträning. 
Kontroll:  PRICE , Tejpning, Rörelseträning, 
styrketräning och proprioceptionsövningar.    
Regim: 4 veckor, dagliga hemövningar.  
Uppföljning: 2, 4, 8 och 12 veckor.  
 

Karlsson score 
Pain level 1-5 
Rom, aktiv och 
passiv dorsal.   

Karlsson score 2v samt (12v) 
Kontroll: 30 (58) Intervention: 28 (57)  
Mellangrupp: Ej statistiskt signifikanta resultat efter 12 veckor p=0.5 
Rom (4v) samt (12v) (mätt skillnad i relation till frisk ankel) 
Kontroll: Aktiv: 13.7 (6.1) Passiv: 12.5 (3.6) 
Intervention Aktiv: 12.8 (6.1) Passiv: 12.3 (5.8) 
Mellangrupp: Ej statistiskt signifikant förbättring efter 12v aktiv (p=1.0) eller passiv 
(p=0.2). Level of pain  Presenterar enbart p-värden i studien. Påvisar ingen statistiskt 
signifikant förbättring efter 12 veckor (p=0.4)  
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Terapi Av Deltagare Intervention/kontroll Utfallsm
ått 

Resultat 

Externt stöd Cooke et al, 
2009, (45) 

Lateral distorsion 2-
3dagar 
Antal deltagare N=584 
Ig N= 144, ålder 31 
(11.2), kön 64k & 80m  
Kg N=142 ålder 30 (10.5), 
kön 54k & 88m 
Kg2 N=149 29 (10.7), kön 
65k & 84m 
Kg3 N=149 30 (10.7), kön 
64k & 85m 

Akut omhändantagande med  PRICE , råd om 
aktivitet och belastning, fortsatt reducering av 
svullnad samt enkla individuella övningar.  
Intervention: Kompressionsbandage 
Kontroll: Gips under knät 
Kontroll 2: Aircast 
Kontroll 3: Bledsoe boot 
Regim: Gips i 10 dagar, resterande tills foten 
upplevs stabil  
Uppföljning: baseline, 4v, 12 v och 9m 

Faos 
Vas (0-100) 

Vas i mm baseline, i vila och (i aktivitet) – uppföljning 9mån  
Intervention: 37.4 – (74.8)        -     10.1 (25.8) 
Kontroll:  37.8 – (74.9)               -     -0.8 (-5.0) 
Kontroll 2: 39.4 – (78.4)             -    -2.9 (-5.2) 
Kontroll 3: 36.5 – (73.5)             -     0.7 (-1.8) 
Kontrollgruppens resultat presenteras i skillnad mot interventionsgrupp vid 9mån 
uppföljning 
Mellangrupp: Ingen statistiskt signifikant skillnad  
Faos  
Gips påvisar vid 4v signifikant förbättring i jämförelse med bandage i utfallsmåtten faos-
smärta,faos-qol.  
Gips påvisade statiskt signifikant förbättring vid 12 veckor i jämförelse med badage i 
utfallsmåtten faos-smärta, faos-adl, faos-sports, faos-qol.  
Vid 9 månader påvisades ingen signifikant förbättring mellan grupperna 
  

Externt stöd O’connor 
et al, 2011, 
(46) 

Lateral distorsion inom 
24h 
Antal deltagare n=58 
Ig N= 20, ålder 31.8, kön 
14m & 6k  
Ig2 N=16, ålder 26.4, kön 
9m & 7k 
Kg N= 18, ålder 30.3, kön 
12m & 6k 
 

Alla grupper fick Enklare medicineringsråd samt 
dagliga träningsövningar 
Intervention: Elostoplast bandage 
Intervention 2: Inget stöd 
Kontroll: dubbel tubgrip 
Regim: 10 dagar med externt stöd 
Uppföljning: vas uppföljdes baseline och 10 
dagar. Karssons score baseline, 10 dagar samt 
30dagar  

Karlssons score  
Vas  

Vas i cm baseline – 10dagar (ospecifik om detta är i vila eller aktivitet) 
Ig: 6.2 – 3.2 
Ig2: 6.2 – 3.1 
Kg: 6.7 – 2.9 
Mellangrupp: Ingen statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna vid 10 dagar (p=0.82) 
Karlssons score 10 dagar – 30 dagar (baseline visas ej) 
Ig: 49.5 – 58.5 
Ig2: 47.8 – 56.3 
Kg: 44.9 – 52.9 
Mellangrupp: Ingen statistiskt signifikant skillnad mellan de 3 grupper vid uppföljningarna 
(p=0.79 respektive p=0.61) 

Manuella 
terapier 

Yeo et al, 
2011, (47) 

Lateral distorsion 2-10 
veckor 
Antal deltagare N=13 
medlvärde på ålder 29.5 
Kön 10m & 3k  

Intervention: Talocruralmobilisering med 
oscillering  
Kontroll: Mobilisering utan kontakt  
Kontroll 2: Talocruralmobilisering med 
ihållande kraftföring 
Regim: 1min x3, 30 sek vila 
Alla 13 deltagare utförde varje intervention i 
randomiserad ordning med 48h vila mellan 
interventionerna.  
 

Rom 
dorsalflexion 
via lunge test 
Vas 
AFS 

Rom dorsalflexion lunge test 
Best resultat för interventionsgruppen, 9.6mm.  
Mellangrupp: statistisk signifikant mellan de 2 andra grupperna.  
AFS 
 intervention 8%, kontroll (2) 11%, kontroll 1% 
Intervention och kontroll påvisade goda resultat men ingen statistisk signifikant skillnad 
mellan dessa 2 
Vas  
Intervention -1.8mm, kontroll (2) 1.7 mm kontroll 0.7mm   
Ingen av grupper påvisar statistisk signfikanta förbättringar sedan baselineP=0.369 

Manuella 
terapier 

Cosby et al, 
2011, (48) 

Lateral distorsion 1-
7dagar 
Antal deltagare N=17, 
Ålder 19.76 (1.35) 
Ig N=9 
Kg N=8  

Intervention: Talocruralmobilisering 30 sek, en 
gång 
Kontroll: Ingen behandling 
Regim: En mobilisering vid ett tillfälle 
Uppföljning: Baseline, direkt efter intervention 
samt 24h efter intervention. 

Rom i 
dorsalflexion 
(incliniometer) 
Fadi 

Rom dorsalflexion, baseline – 24h post intervention 
Intervention: 6.49 (6.43) – 8.82 (7.29)  
Kontroll: 7.36 (6.38) – 9.94 (4.0)  
Mellangrupp: Båda grupperna påvisar statistiskt Signifikanta resultat från baseline – 24h 
(p=0.037). Ej statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna  
Fadi  
Inga statistiskt signifikanta resultat för fadi-sport eller fadi-adl, dock resulterade fadi-pain i 
statistiskt signifikant förbättring vid uppföljning (p=0.04) 

Manuella 
terapier 

Lammarino 
et al, 2018, 
(49) 

Lateral distorsion 
<7dagar 
Antal deltagare N=41  
Ig: N=22, ålder 14.9 (1.8), 
kön 12k & 10m 
Kg: N=19, ålder 14.2 
(2.0), kön 7k & 12m 

Både grupperna fick ett multimodalt 
träningsprogram 
Intervention: Talocruralmobilisering (traktion + 
traktion och rörelse). 
Kontroll:  PRICE 
Regim: Interventionsgruppen utförde Traktion i 
30 sek samt rörelse i alla riktningar och 
cirkulära rörelser under traktions gång. 
Beskriver ej om mobiliseringbehandlngen 
gjorde en eller flera gånger.  
Uppföljning: Baseline och avslutad studie 

Numeric pain 
rating scale 
Fadi 
Ankel rom 
 

Numeric pain rating scale och Fadi 
Eftersom uppföljningen inte var tidsbaserad utan funktionsbaserad hade både grupperna 
identiska slutresultat.  
Tiden för deltagarna att uppnå tillräcklig funktion och smärta för att avsluta studien var ej 
statistiskt signifikant mellan grupperna (P=0.79).  
Skriver inget om ankel rom i resultatet 
 

Elterapi Sandoval et 
al, 2010, 
(50) 

Lateral distorsion <96h 
Antal deltagare N=28, 
kön 18m & 10k 
Ig N= 8, ålder 22.5 (2.5) 
Ig2 N= 10, ålder 20.3 
(2.0) 
Kg N= 10, ålder 21.3 (2.7) 

Alla grupper fick konventional behandling:  
PRICE samt fortsatt stegrande träning utifrån 
patienten med proprioceptionsträning, 
gångträning samt styrketräning. 
Intervention: Konventional + hvpc (+) 
Intervention 2: Konventional + hvpc (-) 
Kontroll: Konventional 
Regim: Träning 1/d 5gr/v, avslutas vid Mindre 
än 1cm vas vid aktivitet eller efter 8v. Hvpc 
1gr/d, 30 min.  
Uppföljning:  baseline samt vid avslutat studie   

Vas vid vila, 
aktivitet samt 
palpation (0-
10) 
Rom med 
goniometer 
plantar, dorsal, 
inversion och 
eversion 

Vas vid vila baseline – avslutad/ vas aktivitet baseline-avslutad 
Intervention:    1.6 (2.8) – 0            3.3 (1.4) – 0-19 (0.27)   
Intervention 2: 0.8 (1.8) – 0            2.6 (2.2) – 0.71 (1.35) 
Kontroll:     1.0 (1.6) – 0.03 (0.09)  3.7 (2.2) – 0.6 (0.65) 
Mellangrupp: Ej statistiskt signifikanta resultat vid avslutad studie, vila (p=0.39) respektive 
aktivitet (p=0.47).  
Vas vid plapation baseline – avslutad studie 
Intervention:    5.6 (3.3) – 0.4 (0.6) 
Intervention 2: 6.9 (1.4) – 0.91 (0.91) 
Kontroll:            5.8 (2.9) – 0.7 (0.84)  
Rom (skillnaden mellan skada och frisk fot) 
Alla grupperna förbättrade sig efter avslutad studie men inga statistiskt signifikanta 
förbättringar mellan grupperna.  
 
Mellan grupperna sågs ingen skillnad på tiden som det togs eller antal möten med 
fysioterapeut till avslutad studie.  
 

Multimodal Punt et al, 
2016, (51) 

Lateral distorsion 
<7dagar 
Antal deltagare n=90 
Ig: N=30, ålder 34.7 
(10.7), kön 19m & 11k 
Ig2: N=30, ålder 34.7 
(11.3), kön 20m & 10k 
Kg: N=30 , ålder 33.5 
(9.5), kön 12m & 18k 

Alla grupper fick råd om  PRICE i 4 veckor samt 
ett semirigid ankelstöd som applicerades i 3 
veckor. 
Intervention: 4 balansprogram med wii-fit 
balasbräda 
Intervention 2: Ledmobilisering, styrketräning, 
proprioceptionsträning.  
Kontroll: Ingen träning 
Regim: Interventionsgrupp -6v, 2gr/v, 30 min 
Interventionsgrupp 2- 6v, 9 övervakade 
träningstillfällen, 30 min samt hemträning.  
Uppföljning: baseline och 6v 
 

Vas – vila och i 
aktivitet 
FAAM 
 

FAAM Adl + sport baseline – 6v  
Statistiskt signifikanta förbättringar för alla grupper (p=0.01), ej statistiskt signifikant 
mellan grupperna.   
Vas I vila, baseline – 6v  
Ig: 1.3 (2.2) – 0.6 (1.8), ig2: 1.3 (2.1) – 0.9 (1.7) Kg: 1.1 (1.4) – 0.7 (1.2) 
Vas I rörelse, baseline – 6v 
Ig: 2.6 (2.6) – 0.9 (1.9). Ig2: 2.6 (2.5) – 1.7 (2.5) Kg: 2.6 (2.1) – 1.7 (2.1) 
Ig  - statiskt signifikant förbättring från baseline – 6v gällande vas vila ( P=0,045).   
 
Statistiskt signifikant förbättring gällande vas i rörelse i alla grupper (p=<0.018) Ingen 
statistisk signifikant skillnad mellan grupperna(p>0.2). 
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Ig=interventionsgrupp, kg=kontrollgrupp, Faos=foot and ankle outcome score, Rom=range of motion, Vas=visuell analogue scale, LEFS= Lower extremity 

functionel scale, AFS=Ankle functional score, FADI=Foot and ankle disability index, FAAM=Foot and ankle ability messure. 

 

Träning 

Under kategorin träning inkluderades 5 (22, 37-40) studier i denna litteraturöversikt. 

Tidpunkten som uppföljningar utfördes skilde sig åt i studierna, där den kortaste 

uppföljningstiden var 1 vecka och den längsta var 1 år efter första behandlingstillfället.  

Angående utfallsmåttet upprepade fotledsdistorsioner påvisar 4 (22, 38-40) av 5 studier att 

konventionellt akut omhändertagande med PRICE är lika effektivt som fysioterapi i 

kombination med PRICE. En (37) av 5 studier visade att proprioceptionsträning var 

signifikant bättre i jämförelse med akut omhändertagande på att minska upprepade 

fotledsdistorsioner upp till ett år efter skadetillfället. 

 

Angående utfallsmåttet smärta var det 3 (22, 39, 40) av 5 studier som hade detta som 

utfallsmått. Smärta mättes genom självskattningsskalan vas. Resultatet från dessa studier 

visade ingen statistiskt signifikant förbättring mellan träningsgrupperna eller 

kontrollgrupperna (39-41). I studien av Tully et al (39) ses efter 1 vecka större förbättring i 

träningsgruppen gentemot interventionsgruppen i utfallsmåttet smärta. Detta motsäger van 

Rijn et al (22) i sin studie där akut omhändertagande visade bättre resultat än 

interventionsgruppen efter 8 veckor.  

 

Träningsterapi som komplement till PRICE tillför enligt studierna ej någon statistiskt 

signifikant skillnad i förbättrad funktion gentemot enbart PRICE. Uppföljningarna på dessa 3 

studier utfördes som längst efter 6 månader och som kortast efter 1 vecka (38-40). Bleakly et 

al och Tully et al visade i sin studie en större förbättring för träningsgrupperna medan Brison 

Terapi Av Deltagare Intervention/kontroll Utfallsm
ått 

Resultat 

Multimodal Punt et al, 
2017, (52) 

Lateral distorsion 4 
veckor 
Antal deltagare: N=90 
Ig: N=30, ålder 34.7 
(10.7), kön 19m & 11k 
Ig2: N=30, ålder 34.7 
(11.3), kön 20m & 10k 
Kg: N=30, ålder 33.5 
(9.5), kön 12m & 18k 

Alla grupper fick  PRICE i 4v samt semi-rigid 
externt stöd i 3 v. 
Intervention: 4 balansprogram med wii-fit 
balasbräda 
Intervention 2:  Ledmobilisering, styrketräning, 
proprioceptionsträning. 
Kontroll: Ingen behandling  
Regim: Interventionsgrupp: 6v, 2gr/v, 30 min 
Interventionsgrupp 2: 6v, 9 träningstillfällen, 30 
min   
Uppföljning: baseline, 6v och 6m 
 
 

Rom under 
gång, dorsal 
under stödfas 
samt 
plantarflexion 
under svingfas 
Återstukning  

Rom dorsalflexion  baseline – 6m 
Intervention:  12.74 (3) – 12.97 (2.52)  
Intervention 2: 14.52 (3.26) – 15.03 (3.12)   
Kontroll: 14.598 (3.11) – 14.58 (3.15)   
Ingen grupp uppvisar statistiskt signifikanta resultat (p>0.05) 
Rom plantarflexion  baseline – 6m 
Intervention: -14.42 (6.93) -   -15.78 (5.57) 
Intervention 2: -12.29 (5.62) - -15.74 (6.88) sig 
Kontroll: -12.06 (7.91) - -13.72 (6.07) sig 
Ig2 samt kg påvisar statistiskt signifikanta resultat p=0.01 samt p=0.035 
I samtliga grupper var det 1 deltagare som återstukade foten 
 

Multimodal Wayne et 
al, 2011, 
(53) 

Lateral distorsion <48h 
Antal deltagare N=28 
Ig: N=16. ålder 25.5 
Kg: N=12, ålder 30.1 

Båda grupperna fick samma råd om  PRICE 
Intervention:  PRICE + multimodal terapi 
bestående av ultraljud, strömterapi, palliativa 
teknik, traktion, proprioceptionsträning, 
gångträning och icke viktbärande träning.   
Kontroll:  PRICE 
Regim: 6 träningstillfällen under 11 dagar 
Uppföljning: baseline, dag 1,3 och 11 

Vas Vas (cm) baseline – 11dagar 
Båda grupperna minskade vas signifikant  (P=0.05)  
Ig: 4,9 – 1,1 
KG: 4,1 – 1,5  
Mellangrupp: ingen signifikant skillnad mellan grupperna. 
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et al visade bättre resultat för gruppen som enbart utförde akut omhändertagande. Dessa 

resultat mättes i funktionsskalorna LEFS respektive FAOS.    

Av studierna som undersökte effekten av träningsterapi var det 1 studie (38) som analyserade 

utfallsmåttet rörelseomfång. Denna studie visade vid 6 månaders uppföljning ingen statistiskt 

signifikant skillnad mellan träningsgruppen och kontrollgruppen som enbart utförde PRICE. 

 

Tidpunkten som uppföljningar utfördes skilde sig åt i studierna, där den kortaste 

uppföljningstiden var 1 vecka (39) och den längsta var 1 år (37) efter första 

behandlingstillfället. Kvalitetsbedömningen enligt Pedro skalan varierade mellan 5 och 8 

poäng. 

 

Manuella terapier 

Tre studier hade manuella terapier som behandlingsintervention (47-49). I studien av Yeo et  

al (47) beskrivs inte när uppföljningstillfällena utfördes förutom att det skulle vara minst 48 

timmar mellan behandlingstillfällena. Lammarino et al (49) utförde mätningar vid baslinje 

och efter avslutad studie. Eftersom deras studie inte var tidsbestämd utan inriktade sig på att 

deltagarna skulle uppnå en viss nivå i rehabiliteringen så nämner författarna inte när sista 

uppföljningsdatumet var. Cosby et al (48) nämner i deras studie att mätningarna gjordes vid 

baslinje och 24 timmar efter behandlingstillfället.  

 

Yeo et al fann en statistisk signifikant skillnad i ökad dorsalflexion för interventionsgruppen 

som fick talocrural mobilisering med oscillationer i jämförelse med ingen manuell terapi och 

ytterligare en grupp med talocruralmobilisering fast utan oscillationer (47). Detta Resultat 

kunde varken Cosby et al (48) eller Lammarino et al (49) se då det i deras studier inte blev 

någon statistisk signifikant skillnad mellan talocrurralmobilisering och ingen mobilisering alls 

vad gäller ökad dorsalflexion (48).  

 

I samtliga studier blev det ingen statistisk signifikant skillnad mellan grupperna vad gäller 

förbättrad funktion. Dock fann Yeo et al (47) att både interventionsgruppen samt 

talocrurralmobiliseringen utan oscillationer fick tydliga förbättringsresultat resultat i 

jämförelse med baslinjemätning vad gäller funktion. Denna förbättring var inte tydligt för 

gruppen som inte fick manuell terapi.  

 



   
 Luleå tekniska universitet                                                                            Markus Lavergren  950425-2314 
Fysioterapeutprogrammet 180 hp                                                             Gustav Nordström 930127-3950                                 

   
   

 

19 
 

Cosby et al (48) fann en statistisk signifikant förbättring i fadi smärta efter 24 timmar, dock 

var denna förbättring inte signifikant mellan grupperna.  Detta resultat fick inte Yeo et al (47) 

i någon av grupperna då deras studieresultat inte visade någon signifikant förbättring från 

baslinjemätning till avslutad intervention vad gäller smärta mätt med vas. Lammarino et al 

(49) nämner inte förbättringsresultaten vad gäller smärta från baslinje till avslutad studie, 

dock nämner författarna att resultaten inte var signifikanta mellan grupperna. 

Kvalitesbedömningen enligt Pedro skalan varierade mellan 6 och 8 poäng. 

 

Värme/kyla 

Av 17 inkluderade studier undersökte 2 av dessa effekten av värme/kyl-terapi (42, 43). En av 

dessa jämför värmeterapi kontra värme och kyla medan den andra jämförde värme och kyla 

kontra en interventionsgrupp som även fick biotron laser utöver värme/kyl-terapi. 

Uppföljningar utförs i ett kortsiktigt perspektiv. Studien av Weerasekera et al (43) har sista 

uppföljning vid 5e interventionstillfället och studien av Stasinopoulosa et al (42) har sista 

mätningen efter 3 dagar.  

 

När det gäller smärta visar Weerasekera et al (43) en förbättring för interventionsgruppen som 

enbart behandlades med värme. Stasinopoulosa et al (42) påvisar även i sin studie förbättring 

av smärtupplevelse, detta för gruppen som behandlades med värme/kyla i kombination med 

biotronlight. Studien av Stasinopoulosa et al (42) var de enda som uppnådde statistiskt 

signifikant förbättring gentemot kontrollgruppen.   

 

Enligt Weerasekera et al (43) uppvisades ingen statistiskt signifikant skillnad i 

rörelseomfånget i någon av ankels rörelseriktningar medan Stasinopoulosa et al (42) fann en 

statistiskt signifikant förbättring i både dorsalflexion och plantarflexion för 

interventionsgruppen vilket fick biontronlight utöver värme/kyla.   

Kvalitetsbedömningen utifrån Pedro skalan varierade mellan 6 och 8 poäng. 

 

Externt stöd 

Tre av 17 studier (44-46) hade externt stöd som primär behandling. Det var stor skillnad 

gällande durationen på de tre olika studierna. O´connor et al (46) hade sista uppföljningen på 

dag 30, Lardenoye et al (44) hade sista uppföljningen efter 12 veckor medan Cooke et al (45) 

hade sin sista uppföljning efter 9 månader. Samtliga studier utvärderade om valet av externt 
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stöd har en inverkan för att förbättra funktionen i fotleden. I studien av O´connor et al (46) 

jämförs även externt stöd mot inget stöd alls. I två av tre studier fanns inga statistiskt 

signifikanta resultat mellan grupperna vad gäller förbättrad funktion (44, 46). Dessa resultat 

går emot vad Cooke et al kom fram till. Vid vecka 4 hade deltagarna som fått underbens gips 

en signifikant ökning i faos-livskvalite och signifikant minskning av faos-smärta i jämförelse 

med de övriga stöden. Personer som fått gips påvisade även en statistisk signifikant fördel vid 

vecka 12 vad gäller utfallsmåtten faos-smärta, faos-adl, faos-sports och faos-livskvalite. Vid 

månad 9 fanns dock ingen statistisk signifikant skillnad mellan de olika stöden (45).  

 

Alla tre studier hade även smärta som utfallsmått. I två av studierna får samtliga grupper 

förbättringar vad gäller smärta från baslinje till sista behandlingen dock nämner författarna 

om förbättringarna är statistiskt singifikanta (45, 46). I studien av Lardonoye et al presenterar 

inte författarna förbättringsresultaten från baslinjemätning till avslutad studie utan påvisar 

enbart att det inte är någon statistiskt signifikant skillnaden från baslinje till avslutad studie 

(44). I samtliga studier fanns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna från 

baslinjemätning till sista behandlingen.  

 

En av tre studier hade rörelseomfång som utfallsmått. I denna studien mättes passiv och aktiv 

dorsalflexion hos deltagarna. Båda grupperna fick förbättringar från baslinjemätning till sista 

uppföljningen, dock fanns det inte någon statistisk signifikant skillnad mellan grupperna (44).  

Kvalitetsbedömningen enligt Pedro skalan varierade mellan 6 och 7 poäng.   

 

Multimodal  

Under de 10 senaste årens forskning angående laterala fotledsdistorsion har 3 studier 

inkluderats under kategorin multimodal behandling (51-53). Multimodal behandling innebär 

att olika behandlingstekniker såsom manuella tekniker, träning, elterapi och 

stötvågsbehandling kombineras. 

I studien av Wayne et al (53) jämförs en grupp med rice kontra en grupp med rice i 

kombination med multimodal behandling. I denna studie påvisar båda grupperna signifikant 

förbättring vad gäller smärta men mellan grupperna sågs ingen skillnad efter sista 

uppföljningen. Punt et al (51) jämför i sin studie en grupp med balansträning, en grupp med 

multimodal träning samt en grupp utan behandling. Alla 3 grupper visade statistiskt 

signifikanta förbättringar från baslinjemätning till 6 veckor men mellan grupperna sågs ingen 
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skillnad i utfallsmåttet smärta. I samma studie av Punt et al (51) undersöktes även funktion 

via instrumentet Faam. Resultatet av studie visade även här statistiskt signifikanta 

förbättringar av funktion från baslinjen för alla grupper men mellan grupper kunde författarna 

inte påvisas någon skillnad.  

Den tredje studien vilket också Punt et al var författare till var studiepopulationen identisk 

som i studie (51). De hade samma interventionsgrupper och kontrollgrupp men de undersökte 

istället utfallsmåtten upprepade fotledsdistorsioner samt maximal dorsal och plantarflexion 

under gång (52). Resultatet i denna studie visade få återfall i fotledsdistorsioner i samtliga 

grupper och författarna kunde inte påvisas någon skillnad mellan grupperna. Dorsalflexion 

under gång visade svaga resultat för samtliga grupper, ingen av de 3 grupper förbättrade sig 

signifikant från baseline. Angående plantar flexion visade dock multimodal behandling och 

kontrollgruppen goda resultat från baseline med en fördel för multimodal behandling.  

 

Elterapi  

Av inkluderade studier var det 1 studie som undersökte elterapi som behandlingsmetod (50). 

Denna studie jämförde konventionell behandling bestående av PRICE och ett stegrande 

träningsprogram kontra en grupp med konventionell behandling samt positiv elterapi. Utöver 

detta var det även en grupp som fick konventionell behandling samt en negativ elterapi. 

Utfallsmåtten var smärta och rörelseomfång som undersöktes från baslinje tills deltagarna 

uppnådde en viss nivå på deras tilldelade träningsprogram. Vad gäller reducerad smärta 

avslutade alla grupper på en vas kring 0 vilket tyder på att det inte var någon statistiskt 

signifikant skillnad mellan grupperna. Dock syntens en tendens till bättre resultat för gruppen 

som stimulerades med positiv ström för både smärta i rörelse och för smärta vid palpation. 

Resultaten av studien visar goda resultat för samtliga grupper när man vid avslutad studie 

analyserade ankels maximala rörlighet. Mellan grupper var det dock ingen grupp som visade 

statistiskt signifikant förbättring. Tiden det tog för samtliga grupper att nå kriterier för 

avslutad studie var likvärdig.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion  

Valet att enbart inkludera två databaser i denna litteraturöversikt kan ses som en svaghet dock 

menar SBU:s checklista Amstar att sökning i två databaser är tillräckligt. Bramer et al (54) är 

dock kritisk till SBU:s rekomendationer och menar att upp till 60% av alla publicerade 
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kunskapsöversikter som inte får med alla relevanta artiklar i sina studier när få databaser 

används. Bramer et al menar att CINAHL och PsycINFO är databaser som har artiklar som 

ofta inte hittas i andra databaser. Detta är något som vi håller med Bramer om, om vi hade 

inkluderat fler databaser hade vi eventuellt hittat fler relevanta artiklar inom området och 

därav eventuellt fått ett annorlunda resultat kring de behandlingsåtgärder vi undersökt (54) 

trots detta valde vi att stödja oss på SBU:s rekommendationer. 

 

Ett alternativt tillvägagångsätt för designen på denna studie hade varit att bredda den initiala 

sökningen och begränsa antalet rehabiliteringmetoder. I den nuvarande sökningen 

inkluderades enbart rct-studier men alla sorters fysioterapeutiska rehabiliteringsmetoder. För 

att skapa ett mer specifikt forskningsområde med en smalare spets hade clinical trails 

möjligtvis kunnat inkluderats samt minimera forskningen till färre behandlingsmetoder.  

 

Valet av enbart MESH-termer i sökvägen för Pubmed kan ha varit en bristande aspekt med 

denna studie. Jenuwine et al (55) påpekar att en säker sökstrategi borde kombinera MESH-

termer och fritext för att få en balans mellan specificitet och sensitivitet. Sökstrategin i denna 

studie gjordes så bred som möjlig för att inte missa någon relevant studie. Sökstrategin kan ha 

resulterat i att författarna fick de källor de letade efter men även många som inte var 

relevanta. Författarna ser detta inte som en stor bristande faktor då detta kompenserades 

genom en noggrann analys av alla sökträffar. Med tanke på att författarna är oerfarna inom 

forskning och arbetar inte frekvent med kvalitetsbedömning utifrån Pedro skalan kan dessa 

resultat har devierat från den verkliga poängsättningen. Denna faktor försökte författarna 

kompensera genom att båda var involverade i kvalitetsbedömningen.   

 

Resultatdiskussion 

Utifrån resultaten av de 17 inkluderade studierna i denna litteraturöversikt var det enhetligt att 

ingen behandlingsmetod var signifikant bättre än den andra vid mellangruppsanalys. Däremot 

blev oftast grupperna signifikant bättre från baseline till avslutad studie. På grund av att de var 

många behandlingsmetoder som undersöktes valde författarna att dela upp de olika 

behandlingsmetoderna i underrubriker detta ses nedanför.  
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Träning 

I de flesta studierna hade interventionsgruppen och kontrollgruppen standardiserade 

behandlingar via PRICE. En aspekt till varför grupperna som fick träning inte fick signifikant 

bättre resultat än kontrollgruppen kan bero på att träningsdurationen var för kort och 

frekvensen för låg, därav tillfördes ingen ytterligare effekt än effekten av PRICE. Slimani et 

al (56) styrker detta i sin studie då han påvisar att styrketräning har bäst effekt vid en duration 

på mer än 8 veckor. Gebel et al (57) menar också att balansträning ger optimal effekt vid 24-

36 träningstillfällen med en duration på cirka 12 veckor. Även Steib et al (58) påpekar att 

neuromuskulär träning har sin bästa effekt när en duration av 11-12 veckor appliceras.  

 

Resultaten i denna litteraturöversikt stämmer inte överens med vad tidigare forskning säger. 

Enligt Wester et al (59) är träningsterapi signifikant bättre än PRICE på att minska antalet 

upprepade fotledsdistorsioner. Även Verhagen et al (60) påvisade att träningsterapi är 

signifikant bättre än PRICE på att reducera funktionell instabilitet. Det dessa två studier har 

gemensamt i jämförelse med träningstudierna i denna litteraturöversikt är att durationen är 

längre och frekvensen högre. I studien av Wester et al (59) tränar deltagarna en gång per dag i 

12 veckor. I studien av Verhagen et al (60) tränar deltagarna 4 gånger per vecka i 36 veckor. 

Medan 3 av de 5 träningstudierna i denna litteraturöversikt har en duration mellan 1 – 4 

veckor (38, 39, 40) i dessa tre studier blev det övergripande resultatet inte statistisk signifikant 

när mellangruppsanalyser gjordes. En av de fem studierna (37) i denna litteraturöversikt fick 

goda resultat av träning vilket kan härledas till att träningsdurationen var längre än i de övriga 

fyra studierna.  

 

Manuella terapier  

Utifrån resultatet av de tre studier som undersöker mobilisering som behandlingsmetod var 

det enbart 0 av 3 studier som visade att talocrurralmobilisering är signifikant bättre över tid 

för att öka rörelseomfånget i dorsalflexion i jämförelse med ingen mobilisering alls (47). 

Detta motsägs av tidigare forskning i en systematisk review av Loudon et al (61). Där blev 

rörelseomfånget signifikant bättre i 1 av 2 studier för gruppen som fick 

talocrurralmobilisering i jämförelse med PRICE. Den studien som fick bättre resultat av 

talocrurralmobillisering hade en högre frekvens och längre duration (talocrurralmobilisering 

varannan dag i två veckor) i jämförelse med den studien som inte fann någon skillnad mellan 

PRICE och mobilisering (en talocrurralmobilisering utfördes).  
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Författarna i denna litteraturöversikt anser att likt träning spelar durationen och frekvensen en 

stor roll i om manuella terapier är effektiva eller inte. De studier som inkluderades i denna 

litteraturöversikt hade en låg frekvens och en kort duration, som längst var durationen ett 

behandlingstillfälle och frekvensen var som mest tre mobiliseringar x 1 min. Det verkar inte 

finnas någon konsensus angående regimen av manuella terapier däremot rekommenderar 

Kaltenborn et al (62) att det kan krävas flera behandlingstillfällen för att öka rörelseomfånget 

och att behandlingen ska fortsättas tills optimal effekt har uppnåtts. Författarna till denna 

litteraturstudie ser enligt inkluderade studier och tidigare forskning en tendens att behandling 

via talocruralmobilisering via akut lateral fotledsdistorsion borde ha en duration på mer än ett 

behandlingstillfälle.  

  

Vad gäller smärta och funktion visade ingen av de inkluderade studierna i denna 

litteraturöversikt på en signifkant skillnad mellan grupperna. Detta verkar delvisstämma 

överens med Wikstrom et al (63) som jämförde manuella terapier mot placebo med 

utfallsmåttet smärta. På kort sikt kunde författarna inte dra någon slutsats om manuella 

terapier är bättre än placebo för att förbättra smärta hos patienter med en lateral 

fotledsdistorsion. På lång sikt beskriver författarna att det fanns en tendens att flera manuella 

terapisessioner verkar vara bättre än placebo för att minska smärta. Vad gäller funktion är 

manuella terapier mer fördelaktigt än placebo vad gäller förbättrad funktionen efter en lateral 

fotledsdistorsion.  

 

För en enhetlig bedömning angående effekten av manuella terapier vid en akut lateral 

fotledsdistorsion för utfallsmåtten smärta, funktion och rörelseomfång verkar durationens 

längd och frekvensen vara av största vikt. Det är enhetligt att studier som har en högre 

frekvens och en längre duration verkar få bra resultat av manuella terapier. Däremot när 

frekvensen är låg och durationen är kort som i studierna i denna litteraturöversikt vekar 

manuella terapier inte ha någon effekt vid akuta laterala fotledsdistorsioner.  

 

Värme/kyl-terapi samt ljusterapi  

Inom denna kategori finns det en studie som enbart undersöker effekten av värme-terapi 

kontra värme/kyl-terapi. Resultaten från denna studie påvisar att det inte är någon skillnad 

mellan dessa två behandlingsåtgärder för att minska smärta eller öka ankelns rörlighet. Det 
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går även att diskutera om dessa behandlingsmetoder ska appliceras då ingen av dessa två har 

en signifikant förbättring över tid.  

Tidigare forskning inom området är svårt att finna. Enligt en review av Thompson et al (64) 

var kylterapi mer effektivt än värmeterapi när de analyserade funktionsgrad och hur lång tid 

det tog tills deltagaren kunde återgå till aktivitet. Detta motsägs dock senare i samma review 

då majoriteten av studier som undersökt kylterapi mot en grupp utan behandling resulterade 

att det inte blev någon signifikant skillnad i varken funktion eller smärta. 

 

Utifrån detta anser författarna i denna litteraturöversikt att det i nuläget inte finns tillräckligt 

med stöd att inkludera värme/kyl-terapi vid behandlingen av en akut lateral fotledsdistorsion 

för att öka funktion eller minska smärta. Dock kan det ha effekter på andra utfallsmått som 

inte denna litteraturöversikt har analyserat. Enligt tidigare forskning av Cote et al  (65) påvisar 

kylterapi statistiskt signifikant reducering av svullnad vid jämförelse av värme samt 

intermittent värme och kylterapi.  

 

Stasinopolusa et al (42) är den enda studien som undersöker ljusterapi som en 

behandlingsmetod. Även fast studien påvisade goda resultat för att reducera smärta och öka 

rörelseomfånget är det svårt att dra några slutsatser om behandlingsåtgärden kan generaliseras 

med tanke på att resultaten kommer från en enskild studie. Författarna i denna 

litteraturöversikt kan inte hitta någon annan forskning där effekten av biotronlight har 

undersökts vid varken laterala fotledsdistorsioner eller vid andra skador. Detta tyder på att 

biotronlight inte är väl etablerat i forskningsvärlden. Författarna i denna litteraturöversikt 

belyser dessa resultat som lovande men mer forskning behöver göras för att klarlägga dess 

effekt. 

 

Externt stöd  

Resulaten från denna litteraturöversikt visar att externa stöd är effektiva men det går inte att 

dra en slutsats om det är bättre än att inte ha något stöd alls. Däremot menar Cooke et al (45) 

att valet av stöd spelar roll. Detta resultat motsägs av tidigare forskning av Kemler et al (66) 

där deltagarna blev bättre vad gäller förbättrad funktion när de använde externa stöd men de 

kan inte säga att något stöd är bättre än det andra.  
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Ett annat utfallsmått som inte tas upp i de inkluderade studierna gällande externt stöd är 

upprepade återdistorsioner. Författarna i denna litteraturöversikt tycker att detta utfallsmåttet 

är högst relevant med tanke på att externa stöd tillför stabilitet. Detta återfinns i en tidigare 

meta-analys av Bellows et al (67). Där kom forskarna fram till att externa stöd är av stor vikt 

när det kommer till idrottssammanhang. Atleter som använde stöd hade 64% lägre risk att 

ådra sig en lateral fotledsdistorsion i jämförelse med en kontrollgrupp som inte använde stöd. 

Bäcken et al (68) fann stöd för att använda externa stöd vid ankelinstabilitet för att minska 

upprepad fotledsdistorsion, en förklaring till detta var att ett externt stöd minskar tiden för 

m.peroneus longus och brevis att skapa en kokontraktion vilket leder till en pronation.  

 

Resultaten från de tre inkluderade artiklarna i denna litteraturöversikt ger tvetydiga resultat 

gällande externa stöd. Dock anser författarna resultatet från studien av Cooke et al (45) ska 

belysas, detta var en stor studie som totalt hade 584 deltagare. Vilket innebär att deras resultat 

kan ge en indikation på att valet av stöd efter en akut lateral fotledsdistorsion kan spela roll 

för att förbättra smärta och vissa delar faos. Utöver resultaten från denna studie verkar externa 

stöd ha en tydlig roll gällande utfallsmåttet upprepad fotledsdistorsion.  

 

Multimodal 

Likt de övriga behandlingsmetoderna som har undersökts i denna litteraturöversikt verkar inte 

multimodal behandling (51-53) vara överlägsen annan behandling för att förbättra smärta, 

funktion och minska antalet fotledsdistorsioner. I en RCT-studie av Cleland et al (69) som 

gjordes på kronisk ankelinstabilitet fann författarna att ett multimodalt träningsprogram var 

signifikant bättre på att förbättra funktion och smärta i jämförelse med ett program som bara 

adresserar träningsterapi. Denna signifikanta skillnad kunde ses vid både 4 veckor och 6 

månaders uppföljning. Anledningen till att Cleland et al fick annorlunda resultat i jämförelse 

med de inkluderade studierna i denna litteraturöversikt kan återigen härledas till den korta 

durationen och låga frekvensen som var på både manuella terapier och på träningen i de 

inkluderade artiklarna. I Cleland et al RCT-studie var frekvensen hög och durationen lång, 

den multimodala behandlingen inleddes med ett omfattande behandlingstillfälle där en 

terapeut utförde fem olika manuella tekniker på patienterna, frekvensen var 5 x 30 sek. Efter 

detta utfördes ett multimodalt träningsprogram i hemmet dagligen i 4 veckor vilket totalt blir 

28 rehabiliteringstillfällen. Om detta jämförs med studien som hade flest behandlingstillfällen 
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i denna litteraturöversikt blir skillnaderna stora. Punt et al (51) var den studien av multimodal 

behandling som hade flest tillfällen vilket var totalt 12 träningstillfällen. 

 

Återigen återspeglar detta resultat det författarna i denna litteraturöversikt har varit inne på 

gällande träning och manuella terapier. Denna behandling är som vi tidigare nämnt en 

sammanslagning av både träning, manuella tekniker, elterapi och stötvåg dock återstår det 

ursprungliga problemet kring regimen. Om inte frekvensen är nog hög eller durationen är nog 

lång spelar det ingen roll om flera behandlingstrategier kombineras vid en akut lateral 

fotledsdistorsion.  

 

Elterapi  

Den studien som inkluderade elterapi (50) visade att det inte fanns någon statistisk signifikant 

skillnad vid mellangruppsanalys. Dessa resultat stämmer överens med Man et al (70) samt 

Michlovitz et al (71) som båda påvisar goda resultat vid 2 olika sorters elterapi vid en akut 

lateral distorsion. Dock menar Man et al samt Michlovitz et al att elterapi inte är mer efektiv 

än placebo och kylterapi för att reducera smärta eller förbättra funktion när 

mellangruppsanalyser genomfördes.  

Författarna i denna litteraturöversikt kan inte hitta andra studier som berör de aktuella 

utfallsmåtten i denna litteraturöversikt gällande elterapi vid akut lateral fotledsdistorsion. 

Därav är det svårt att veta om resultaten från dessa tre ovannämnda studier går att generalisera 

till en population. Som det verkar är inte elterapi mer effektiv än någon annan 

behandlingsmetod vid denna skada och enligt Man et al (70) är den inte heller mer effektiv än 

placebo, det vill säga ingen behandling alls.  

 

Utfallsmåttet ”ödem” hade varit intressant att undersöka med tanke på att Feger et al (72) 

menar att en av elterapins primära mål är att reducera svullnad. Dock menar Man et al (70) 

samt Mischlovitz et al (71) att elterapin inte har någon statistisk signifikant minskning av 

ödem i jämförelse med placebo eller kryoterapi.  

 

Övriga aspekter 

Utöver de tydliga kroppsliga symtomen som härleds från det muskuloskeletala systemet vilket 

denna litteraturöversikt har lagt sitt fokus på måste även andra aspekter övervägas vid 

rehabiliteringen av en akut lateral distorsion. 
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Då människan är en komplex varelse måste de biopsykosiciala aspekterna adresseras utöver 

enbart fysikaliska interventioner. I en studie av Briet et al (73) var resultaten av 

rehabiliteringen bättre om personerna hade en bättre självkänsla. Författarna menar att de 

psykosociala faktorerna kring en fotledsstukning är en bättre indikator än skadans 

patofysiologi till varför en patient exempelvis har hög grad av smärta vid en fotledsstukning. 

Med andra ord har smärtans påverkan många faktorer, en patient med en omfattande skada 

kan känna minimal smärta medan en patient med en liten skada kan känna mycket smärta 

(74). Därav kan det även vara av stor vikt att kombinera fysioterapi med exempelvis KBT vid 

fotledsstukningar (73). 

 

Något som var genomgående i de flesta analyserade studier var deras applikation av akut 

omhändertangande via PRICE. Denna metod är effektiv för att minska svullnad, öka 

rörelseomfånget och minska upprepade fotledsdistorsioner menar Polzer et al (33). Utöver 

kort behandlingsduration och låg frekvens anser författarna i denna litteraturöversikt att 

PRICE kan vara en annan aspekt till varför ingen behandlingsmetod blev signifikant bättre än 

den andra vid mellangruppsanalyser.   

 

Klinisk implikation 

Det som fysioterapeuter kan ta med sig i den kliniska vardagen när de träffar en patient med 

en akut lateral fotledsdistorsion är att värdera tidsaspekten. Utifrån de 17 inkluderade 

artiklarna i denna studie verkar inte någon av de undersökta behandlingsmetoderna tillföra 

något utöver effekten av PRICE i det initiala skedet. Resultaten av de flesta studierna 

återspeglar dock en regim med kort träningsduration och låg frekvens. Med detta kan 

fysioterapeuter dra nytta i den kliniska vardagen att om behandlingsåtgärder ska sättas in bör 

de ha en lång duration och en hög frekvens för att uppnå effekt.  

 

Konklusion  

Utifrån resultaten av de 17 inkluderade artiklarna är ingen behandlingsmetod mer effektiv än 

den andra vid behandlingen av akuta fotledsdistorsion. Valet av behandlingsmetod verkar 

alltså inte ha en större inverkan för att förbättra smärta, funktion, rörelseomfång eller för att 

minska risken för återkommande fotledsdistorsion i det akuta skedet om durationen är för kort 

eller frekvensen för låg. Det är även svårt att dra någon slutsats utifrån resultatet från denna 

litteraturöversikt då varje undersökt behandlingsmetod innehåller få studier.  

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
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