
Spondylolys – stressfraktur i pars interarticularis  

– en allvarlig överbelastningsskada hos den unga idrottsaktiva individen 
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Välkommen till Svensk Förening För Fysisk Aktivitet och 

Idrottsmedicin

Vi är en idrottsmedicinsk intresseförening för läkare, sjukgymnaster, fysioterapeuter, sjuksköterskor, 

naprapater, kiropraktorer och idrottslärare. Idrottsmedicin spänner över ämnen som traumatologi, medicin, 

fysiologi, prevention och rehabilitering.

Vår vision: "vi ska vara en ledande kunskapsaktör, och verka för fysisk aktivitet i hälsofrämjande syfte och 
för ett säkert idrottande"

Mer information om föreningen hittar du på: www.svenskidrottsmedicin.se

QR-kod till medlemsansökan: 

Granskning av aktuell 

Idrottsmedicinsk litteratur

Lärandemål
Kunskap och förståelse

-Kunskap om skillnader mellan olika databaser/ källor

-Ha kunskap om vad systematiska fel är

Färdighet och förmåga

-Ha förmåga att granska och bedöma en vetenskaplig artikel

http://www.svenskidrottsmedicin.se/
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Sports Medicine; PubMed / Medline
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➢Web of Science

➢EMBASE

➢CINAHL

➢PsycINFO

➢SportsDiscus

➢Scopus

➢Google Scholar

8e september 2022marita.harringe@ki.se

Hitta tillgänglig kunskap, 

informationssökning

▪ Botanisera – slumpmässig upptäckt – bevakningstjänster, 

påminnelser om artiklar från specifika tidskrifter, prata med 

kollegor, ”experter”

▪ Fokuserat sökande efter svar på en idrottsmedicinsk fråga –

översiktsartiklar, metaanalyser, riktlinjer 

▪ Systematiskt granska litteraturen för en litteraturöversikt, 

klarlägga kunskapsluckor som kräver ytterligare forskning etc –

ta hjälp av biblioteket

7e september 2022marita.harringe@ki.se

Sackett DL, 2000, SBUs handbok
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Evidenshierarkin

marita.harringe@ki.se

McGovern, Valori, Summerskill, Levi  2001

Kliniska riktlinjer

Metaanalys

Systematisk översiktsartikel

Randomiserade kontrollerade studier (RCT)

Kohortstudier

Fall-kontroll studier

Tvärsnittsstudier

Single Subject Experimental Design (SSED)

Fallstudier (retro-eller prospektiva)

Sekundär

källa

Primär

källaB
e
v

is
v

ä
rd

e

7e september 2022

Hur ska vi då kunna avgöra om det vi läser 

är värt att ta till sig?

➢ Orientera sig i artikeln/ texten, vad handlar den om, är den värd 

att läsa

➢ Bedöm/ granska artikelns/ textens kvalitet - kan jag lita på texten 

eller finns det för mycket frågetecken, risk för systematiska fel 

(bias)

➢ Värdera artikelns/ textens innehåll dels utifrån kvalitet men 

också utifrån tillgänglighet och användbarhet

8e september 2022marita.harringe@ki.se
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Orientera dig – Vad handlar artikeln om?

▪ Hur löd forskningsfrågan och varför behövde studien 

genomföras?

→ denna bör finnas i introduktionen

▪ Hur var studien upplagd?

→ primär- eller sekundär-studie

▪ Var studiens design lämplig för frågeställningen?

▪ Metodavsnittet är viktigast!

→ om du skall rata en artikel gör det innan du tittar på resultatet

8e september 2022marita.harringe@ki.se

När du läst fram till resultatredovisningen 

gör en sammanfattning

▪ Typ av studie

▪ Hur många deltagare

▪ Varifrån kom deltagarna

▪ Behandling eller intervention som erbjöds

▪ Uppföljningstid, svarsfrekvens

▪ Utfallsmått, bedömning

▪ Analysmetod/ vilka statistiska test har använts

….. är det värt att läsa vidare?

8e september 2022marita.harringe@ki.se
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Checklistor – för att bedöma en studies 

kvalitét

Välj en mall som passar studiedesignen

▪ SBU – Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – mallar 

för olika studiedesign- rekommenderas vid systematiska 

litteraturöversikter för att evidensgradera fynden

Andra mallar

▪ PEDrO Scale – RCT studier

▪ Qarel – reliabilitetsstudier

▪ I boken att läsa vetenskapliga artiklar och rapporter av Trisha

Greenhalgh finns en mängd användbara checklistor

8e september 2022marita.harringe@ki.se

Val av granskningsmall

▪ SBUs granskningsmall för RCT studier

➢ Gå igenom del A1 i mallen fråga för fråga, diskutera och fyll i 

➢ Gör klart granskningen till imorgon och ta med den till 

morgondagens WS

8e september 2022marita.harringe@ki.se
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Bedöm innehållet –
är studien välskriven, relevant och lätt att följa

▪ Är resultatet överskådligt och tydligt presenterat?

▪ Är resultatet relevant och korresponderar med studiens syfte?

▪ Överensstämmer resultatet med tidigare studier?

▪ Är diskussionen övertygande – finns det en tydlig tråd? 

▪ Är det för mycket eller för lite spekulation?

▪ Finns det någon klinisk relevans?/ Är den väl beskriven? 

▪ Är resultaten generaliserbara till andra grupper? 

▪ Diskuteras styrkor och svagheter (begränsningar) med studien?

8e september 2022marita.harringe@ki.se

Utvärdera artiklar som beskriver  

kvalitativ forskning

▪ Beskriver artikeln ett viktigt kliniskt problem formulerat som en 

tydlig fråga?

→ Inledningsvis i studien kan det saknas ett klart uttalat fokus, men när 

studien rapporteras skall detta finnas

▪ Var det lämpligt att använda en kvalitativ metod?

→ Var målet med forskningen att undersöka, tolka eller få en djupare 

förståelse av ett fenomen, eller en klinisk frågeställning 

▪ Hur valdes a. miljö och b. forskningspersonerna?

→ Strategiskt urval, plats för observationer osv 

▪ Vilket perspektiv hade forskarna och har hänsyn tagits till detta?

→ Förförståelse, erfarenhet, uppfattning

▪ Var studien tillräckligt stor och pågick tillräckligt länge för att 

resultatet ska vara trovärdigt?

8e september 2022marita.harringe@ki.se



11/8/2022

7

Forts.  

kvalitativ forskning

▪ Vilka metoder använde forskaren för att samla in data – och har 

dessa beskrivits tillräckligt ingående?

→ Är dessa metoder ett klokt och adekvat sätt att hantera forskningsfrågan?

▪ Vilka metoder använde forskaren till att analysera data och vilka 

kvalitetskontrollerande åtgärder vidtogs?

→ Var det fler som gjorde analysen oberoende av varandra, hur löstes 

meningsskiljaktigheter avseende tolkning av data

▪ Är resultatet trovärdigt och är det i så fall kliniskt betydelsefullt?

→ Använd sunt förnuft – åskådliggörs påståenden med citat – längre 

textsegment bör finnas tillgängliga i bilaga eller via en nätresurs

8e september 2022marita.harringe@ki.se

Utvärdera artiklar som beskriver  

kvalitativ forskning

▪ Vilka slutsatser drogs och styrks de av resultaten?

→ Eftersom resultatet är en tolkning av datauppgifterna är detta svårt 

att besvara. Överensstämmer tolkningen med sunt förnuft? Hur bra 

förklarar analysen varför människor beter sig som de gör? Hur 

begriplig är förklaringen? Hur bra stämmer förklaringen överens 

med det vi redan vet?

▪ Går det att överföra resultaten av studien till andra situationer?

→ Ju mer forskningen drivs framåt av progressiv fokusering och 

iterativ dataanalys (ändra forskningsmetoderna och hypotesen 

under forskningens gång) desto mer sannolikt är det att rönen 

kommer att vara överförbara till andra miljöer.

8e september 2022marita.harringe@ki.se
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Välkommen till Svensk Förening För Fysisk Aktivitet och 

Idrottsmedicin

Vi är en idrottsmedicinsk intresseförening för läkare, sjukgymnaster, fysioterapeuter, sjuksköterskor, 

naprapater, kiropraktorer och idrottslärare. Idrottsmedicin spänner över ämnen som traumatologi, medicin, 

fysiologi, prevention och rehabilitering.

Vår vision: "vi ska vara en ledande kunskapsaktör, och verka för fysisk aktivitet i hälsofrämjande syfte och 
för ett säkert idrottande"

Mer information om föreningen hittar du på: www.svenskidrottsmedicin.se

QR-kod till medlemsansökan: 

http://www.svenskidrottsmedicin.se/
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Överbelastningsskador Rygg
Steg II kurs; Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin

Marita L Harringe, Centrum för Idrottsskadeforskning och Utbildning, 

Institutet för Molekylär Medicin och Kirurgi, Karolinska Institutet, 

Aleris Sports Medicine & Ortopedi, Sabbatsbergs sjukhus, Stockholm

Marita.Harringe@ki.se

2022-10-26marita.harringe@ki.se

Lärandemål – ur kursplanen SFAIM steg II

▪ Kunskap och förståelse

➢ Ha förståelse för hur en överbelastningsskada uppkommer

➢ Ha kunskap om epidemiologi för olika överbelastningsskador 

➢ Ha kunskap om olika strukturers läkningsförmåga

➢ Ha förståelse för helhetsperspektivet vid rehabilitering och återgång till idrott efter en 

överbelastningsskada

▪ Färdighet och förmåga

➢ Kunna redogöra för några vanliga överbelastningsskador och evidensbaserade 

rehabiliteringsprotokoll

➢ Kunna redogöra för hur ett preventionsprotokoll kan skapas
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2022-10-26marita.harringe@ki.se

Lärandemål – ur kursplanen SFAIM steg II

▪ Värderingsförmåga och förhållningssätt

➢ Självständigt värdera innehållet i rehabiliteringsprotokoll utifrån grundläggande 

kunskaper om överbelastningsskador och dess behandling 

➢ Ha ett etiskt förhållningssätt till idrottande individers möjligheter att träna och tävla när 

de har en överbelastningsskada – vilka risker finns? vem avgör om idrottaren deltar 

eller inte? individens önskemål?

Ryggen – kroppens rörelsecentrum

2022-10-26marita.harringe@ki.se
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Icke-traumatiska/ överbelastningsskador

▪ Långvarig belastning 

”successiv debut”

- hög träningsdos

- ytterlägesbelastning

- repetitivt våld

2022-10-26marita.harringe@ki.se

2022-10-26marita.harringe@ki.se

Överbelastningsskador Rygg

▪ När möter vi idrottsutövarna?

▪ Vad kan vi göra på plats, ute i idrotten?

▪ Hur anpassar vi träningen, omhändertagandet?

▪ Vad kan vi göra preventivt?

▪ Varför uppstår överbelastningsskador i ryggen 

→ vad är skadat?



2022-11-08
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marita.harringe@ki.se 2022-10-26

marita.harringe@ki.se

Genomsnittlig segmentell rörlighet

2022-10-26
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2022-10-26marita.harringe@ki.se

Wirhed R, 1984

marita.harringe@ki.se

Stora kraftproducerande muskler

Petrén T, 1984

Wirhed R, 1984

2022-10-26
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marita.harringe@ki.se

Lednära stabiliserande muskler

Petrén T, 1984

Wirhed R, 1984

2022-10-26

marita.harringe@ki.se

Djupa 

ländryggsstabiliserande muskler

▪ Mest omnämnda muskler

M transversus abdominis

M multifidus

▪ Övriga muskler

ES: iliocostalis, 

longissimus

M quadratus lumborum

M obliquus internus

2022-10-26



2022-11-08

7

marita.harringe@ki.se

Transversus abdominis & Multifidus 

2022-10-26

2022-10-26marita.harringe@ki.se

Neuronal kommunikation
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Tre stabiliserande delsystem - Panjabi,1992

▪ ”Passiva” systemet –

➢ kotor, facettleder, diskar, ligament 

och ledkapslar

▪ Aktiva systemet –

➢ muskler och senor

▪ Neuronala kontrollsystemet –

➢ kraft och rörelseregistrerande organ, 

afferenta och efferenta nervlednings-

banor, nervkontrollcentra i hjärnan

2022-10-26marita.harringe@ki.se

Skada på ”passiva strukturer”

▪ Stressreaktion - benmärgsödem

▪ Stressfraktur i kotbågen –

spondylolys

▪ Bilateral spondylolys

spondylolistes

▪ Stressfraktur sacrum

▪ Stressfraktur ilium

2022-10-26

Illustration; Renström P, 

Peterson L, 1998

marita.harringe@ki.se
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Skada på ”passiva strukturer”
trauma som kan bero på överbelastning eller upplevas som successiv debut

▪ Intervertebralt diskbråck –

schmorlska noduli

➢ Nedsatt rörlighet – känsla av 

stelhet 

▪ Tidig diskdegeneration 

➢ Instabilitet – smärta i belastning

upphakningar, låsningar, 

facettledsproblematik

2022-10-26

Swärd L, 1998

marita.harringe@ki.se

Diagnos

▪ Anamnes!

▪ Inspektion – i vila och rörelse

▪ Manuell undersökning – kliniska tester

➢ extension/ flexion/ rotation

➢ ex. Prone instability test, Double leg lowering test

➢ Springing test, coin test, kompressionstest

➢ Stabilitet med ”Stabilizer” - biofeedback

▪ Verifiering med bilddiagnostik
➢ röntgen, MRI, ultraljud, CT, SPECT

marita.harringe@ki.se 2022-10-26
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Behandling - Målsättning

▪ Återställa det som är skadat – finns rehabprotokoll? Behövs kirurgi?
➢ utgå ifrån förväntad läkning av skadan

➢ läkningstider 

➢ Tänk optimal funktion - de tre delsystemen

▪ Generellt

✓ minskad smärta

✓ ökad kroppskontroll

▪ Specifikt

✓ guida läkningen med vila och övningar för att återställa funktionen

✓ neuromuskulär träning (proprioception, stabilitet, balans, koordination)

✓ stegra träningen - kombinera stabilitetsträning med styrke- och
idrottsspecifik teknikträning

2022-10-26marita.harringe@ki.se

Specifik stabilitetsträning 
rekommenderas vid
▪ Disk/ ligament

▪ Spondylolys/ Spondylolisthes

▪ Segmentell hypermobilitet 

Clinical Prediction Rule (CPR) för bra resultat med stabilitetsträning

▪ Yngre individ < 40 år

▪ Avvikande rörelsemönster

▪ Positivt instabilitetstest ex prone stability test

▪ SLR > 90°

▪ Positivt springing test – hypermobil

▪ Upprepade besvär mer än tre tidigare perioder med ryggbesvär

marita.harringe@ki.se

Hicks et al, 2005; 

Haskins et al, 2012

2022-10-26
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”Abdominal hollowing” Richardson et al, 1995

marita.harringe@ki.se 2022-10-26

marita.harringe@ki.se

”Abdominal hollowing” 

Ur ”Back Stability”, 

CM Norris,2000 

Ur ”Spinal 

Stabilization”, R 

Jemmett,2003

2022-10-26
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marita.harringe@ki.se

”Abdominal hollowing” 

▪ ”abdominal hollowing” i magläge och i knä-fyrfota  

Richardson et al 1995, 1998 

2022-10-26

Feedback vid inlärning av övning

▪ ”Stabilizer” 
(Chattanooga group, Inc USA) 

➢ co-aktivering av multifider och 

TrA

marita.harringe@ki.se

Richardson &Jull, 1998

2022-10-26
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1a. ”Abdominal hollowing” i magläge och knäfyrfota, 

10x10sek – låg belastning, djup aktivering

marita.harringe@ki.se

Richardson et al 1995, 1998 

2022-10-26

1b. ”Abdominal hollowing” i magläge med diagonalt 

arm/benlyft, balans under samtidiga armrörelser 

marita.harringe@ki.se

Arakoski et al 1999, 

Harringe et al 2007

2022-10-26
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2. Koordination av djup stabiliserande muskulatur och ytlig, 

kraftproducerande muskulatur – låg belastning

marita.harringe@ki.se 2022-10-26

marita.harringe@ki.se

Ur ”Back Stability”, 

CM Norris,2000 

Ur ”Spinal Stabilization”, 

R Jemmett,2003

2022-10-26
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marita.harringe@ki.se

Aasa et al. 2015

2. Koordination av djup stabiliserande muskulatur och ytlig, 

kraftproducerande muskulatur – stegrad belastning

2022-10-26

marita.harringe@ki.se

Variera och anpassa – använd i dagliga

träningen för att återställa balansen

2022-10-26
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”Abdominal hollowing” i gymmet

Stegra träningen med hjälp av 

redskap i en flerstegsmodell

1. ”Sug in” nedre delen av magen och 

aktivera djup muskulatur

2. Bibehåll denna aktivering, bibehåll normal 

kurvatur och normal andning

3. Utför övningen och koppla nu också på 

stora kraftproducerande muskler 

4. Arbeta kontrollerat med mental närvaro

5. Avsluta övningen

6. Avsluta ”abdominal hollowing”

marita.harringe@ki.se 2022-10-26

Idrottsspecifikt

exempel

▪ grundläggande trampett-hopp 

med fokus på ”abdominal 

hollowing” läggs till 

uppvärmningen

marita.harringe@ki.se 2022-10-26
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Effekter 

▪ Aktivering av inhiberad muskulatur (Hides et al, 1996)

▪ Ökning av muskulaturens tvärsnittsyta (Danneels et al, 2001)

▪ Förbättrad bålstabilitet (Cosio-Lima et al, 2003)

▪ Reducerade ländryggsbesvär (Richardson et al,1995; O’Sullivan 

et al, 1997, Harringe et al, 2007)

marita.harringe@ki.se 2022-10-26

Återgång till Idrott

▪ återgång i samarbete med tränare 

och utövare

▪ Successiv återgång till full aktivitet, 

”kontrollstationer”

▪ Läkt skada ≠ redo för idrott

▪ Analysera

➢ vilka krav ställs på utövaren, svaga 

länkar

➢ när uppstod/ uppstår besvären

➢ hur uppstod/ uppstår besvären

marita.harringe@ki.se 2022-10-26
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Prevention av idrottsskada

▪ Riktad idrottsspecifik träning

➢ Strukturerad uppvärmning

➢ Neuromuskulär kontroll

➢ Rörlighet, balans, koordination

➢ Plyometrisk träning

➢ Styrketräning

▪ Återhämtning, sömn, kost, vila

marita.harringe@ki.se

Wedderkopp, 1999, 2003; Olsen 2005; Emery, 

2005; McGuine 2006; Harringe, 2007,

Åman, Näslund, Harringe, 2010 unpublished, 

Hupperts, 2009

2022-10-26

2022-10-26marita.harringe@ki.se

Sammanfattning - Måluppfyllelse

▪ Kunskap och förståelse

➢ Ha förståelse för hur en överbelastningsskada uppkommer

➢ Ha kunskap om epidemiologi för olika överbelastningsskador 

➢ Ha kunskap om olika strukturers läkningsförmåga

➢ Ha förståelse för helhetsperspektivet vid rehabilitering och återgång till idrott efter en 

överbelastningsskada

▪ Färdighet och förmåga

➢ Kunna redogöra för några vanliga överbelastningsskador och evidensbaserade 

rehabiliteringsprotokoll

➢ Kunna redogöra för hur ett preventionsprotokoll kan skapas
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Sammanfattning - Måluppfyllelse

▪ Värderingsförmåga och förhållningssätt

➢ Självständigt värdera innehållet i rehabiliteringsprotokoll utifrån grundläggande 

kunskaper om överbelastningsskador och dess behandling 

➢ Ha ett etiskt förhållningssätt till idrottande individers möjligheter att träna och tävla när 

de har en överbelastningsskada – vilka risker finns? vem avgör om idrottaren deltar 

eller inte? individens önskemål?

marita.harringe@ki.se

Slutligen -

▪ Var observant på smärta och avvikande rörelsemönster hos utövarna

▪ Träna inte med ryggsmärta utan se till att återhämta rygg/ bål med lätt 

stabilitets och koordinationsträning

▪ Individanpassa träningen så att svaga länkar stärks 

▪ Tänk på vikten av 

✓ Allsidig grundträning - teknik

✓ God muskelfunktion - bålstabilitet 

✓ Snabbt omhändertagande – vid skada

▪ Utbilda utövarna så att de kan ta ansvar för sin egen kropp

2022-10-26
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Välkommen till Svensk Förening För 

Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin

Vi är en idrottsmedicinsk intresseförening för läkare, sjukgymnaster, fysioterapeuter, 

sjuksköterskor, naprapater, kiropraktorer och idrottslärare. Idrottsmedicin spänner över ämnen 

som traumatologi, medicin, fysiologi, prevention och rehabilitering.

Vår vision: "vi ska vara en ledande kunskapsaktör, och verka för fysisk aktivitet i hälsofrämjande 
syfte och för ett säkert idrottande"

Mer information om föreningen hittar du på: www.svenskidrottsmedicin.se

QR-kod till medlemsansökan: 

http://www.svenskidrottsmedicin.se/
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