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Symposium om skidfysiologi 
för SFAIMs medlemmar 
 
HC Holmberg, professor i Idrottsvetenskap, och Marko 
Laaksonen, docent och lektor, båda vid Mittuniversitet i 
Östersund, har fredagen den 4 dec kl. 13.00-14.00 för 
SFAIMs medlemmar ett gemensamt föreläsningssympo-
sium via zoomlänk med titeln "Integrativ fysiologi och 
biomekanik inom längdskidåkning, skidskytte och alpin 
skidåkning" 
     Mellan klockan 14.00-14.30 sker efterföljande dis-
kussion där åhörare har möjlighet att ställa frågor till fö-
reläsarna via zoom.    
 
Denna digitala konferens sker på länken:  
https://gih-se.zoom.us/j/62845372914 
 
Välkomna!  

VÅRMÖTE 2021 BLIR HÖSTMÖTE! 

Vårmöte i Malmö 2021 blir ett höst-
möte, datum kommer inom kort.  

Första annonsering! 

WEBBINARIUM OM  
PATELLAINSTABILITET, 
OPERARTION OCH REHAB  

Per-Mats Janarv, Eva Bengtsson 
Moström (båda barnortopeder) 
och Åsa Lönnqvist (fysioterapeut) 
föreläser vid ett webbinarium om 
patellainstabilitet, operation och 
efterföljande rehabilitering den 
11 december.  

Tid annonseras senare! Håll utkik 
på hemsidan. 

https://gih-se.zoom.us/j/62845372914


 
VÄLKOMNA till SFAIMs digitala konferens med fria föredrag 

Fredagen den 27 nov kl 12.00-14.00  
  

Välkomna till SFAIMs digitala nationell konferens fredagen den 27 nov kl 12.00-14.00 med ”fria 
föredrag” med åtta forskare som sände in abstract till SFAIMs årskonferens i Åre vt 2020. Mötet i 
Åre fick ju ställas in på grund av corona.   
Istället sker denna digitala SFAIM-konferensen med de fria föredragen fredagen den 27 november 
med start kl. 12.00 på  länken  https://gih-se.zoom.us/j/65537380349 
 

PROGRAM FRE 27 NOV 
Trauma/Rehab kl. 12.00-13.00  
 
12.00 Maria Werin                  Muskelaktivering vid plyometrisk träning är det skillnad mellan friska   
                                                    överhandsidrottare och de med axelsmärta?  
 
12.15 Ulrika Tranæus              Inter- och intrareliabilitet av tester i Karolinska Football Injury Cohort, 

KIC-studien.  
 
12.30 Riccardo Cristiani          Risk för associerade skador och ökad laxitet med längre tid mellan  
            skada och operation: en kohortstudie baserad på 3,976 patienter ope-
            rerade med rekonstruktion av det främre korsbandet.  

 
12.45 Josefin Abrahamson     Elitidrottare visar låg återgång till samma nivå av idrott vid 2 år efter 

höftartroskopi för femoroacetabulärt impingementsyndrom.  
  
Fysiologi/Medicin kl 13.00-14.00  
 
13.00 Anna Carlén                   Cykelergometertest för bedömning av svenska brandmäns arbetsför-

måga.  
 
13.15 Stefan Reitzner              Skelettmuskelns transkriptomik efter akut uthållighets- och styrketrä-

ning i livslångt tränade individer.  
 
13.30 Amanda Lahti                Fysisk aktivitet och stillasittande bland skolbarn.  
 
13.45 Moa Jederström           Skademönster och determinanter för lågt välbefinnande (oro) bland 

unga svenska konståkare.  
 
Efter varje föredrag finns möjlighet att alla digitala åhörare kan ställa frågor under 5 minuter till 
respektive föreläsare. 
  
/ Välkommen till denna digitala konferens önskar  
 
SFAIM genom Markus Waldén och Eva Andersson, båda vetenskapliga sekreterare i SFAIM 

https://gih-se.zoom.us/j/65537380349


Muskelaktivering vid plyometrisk träning är det skillnad mellan friska  

överhandsidrottare och de med axelsmärta? 

Maria Werin*, Annelies Maenhout, Stephanie Smet, Laura Van Holder, Ann Cools 
*Huvudförfattare och presentatör.  
 
Bakgrund 
Överhandsidrottare behöver full axel-skulder funktion för att kunna utföra sina sporter. Förutom 
rotator-cuff musklerna och skulderbladsmusklerna spelar den kinetiska kedjan en stor roll. En bra 
bålstabilitet ger en stabilare bas för skuldran att agera utifrån. Man har i tidigare studier funnit att 
vid nedsatt bålstabilitet så ökar risken för skulder besvär hos idrottare. Skulder smärtor är vanligt 
förekommande hos överhandsidrottare och tidigare studier har funnit en förändring av skulder-
bladsmusklernas aktivitet hos dessa patienter jämfört med friska. Överhandsidrott innebär ofta 
snabba kraftfulla rörelser med hastiga riktningsförändringar av armen. Plyometrisk träning innebär 
övningar som liknar dessa rörelser och återfinns oftast i ett sent skede av rehabiliteringen. 
 
Syfte 
Syftet med studien var att undersöka om det finns skillnader i muskelaktivitet mellan idrottare med 
och utan axelsmärta vid belastande plyometrisk axelträning.  
 
Metod 
Kontrollerad laboratorieundersökning med yt-elektrods EMG av 60 överhandsidrottare, 30 friska och 
30 med smärta i axeln. EMG mätningar av övre, mellersta och nedre trapezius, serratus anterior, 
latissimus dorsi, pectoralis major på dominanta/smärtande axeln och yttre sneda bukmuskeln bilate-
ralt. Försökspersonerna utförde 3 plyometriska axelrotationsövningar på stabilt underlag i maglig-
gande, sidliggande och stående.  
 
Resultat 
Grupperna uppvisade inga signifikanta skillnader avseende ålder, längd, vikt och BMI. Smärtgruppen 
uppvisade signifikant högre Interaktions effekt för övning*grupp för mellersta trapezius (P<0.05) och 
serratus anterior (P< 0.01) tillsammans med en signifikant högre muskel aktivitet i latissimus dorsi 
(P<0.05), pectoralis major (P< 0.01) och båda yttre sneda bukmusklerna (P< 0.01) jämfört med friska 
överhandsidrottare.  
 
Konklusion 
En av nyheterna i vår studie var den ökade aktiviteten i thorako-humerala musklerna, latissimus 
dorsi och pectoralis major, i gruppen överhandsidrottare med axelsmärta.  Skulderfunktionen påver-
kas inte bara av skulderbladsmuskulaturen utan även av de närliggande thorako-humerala samt de 
proximla bål musklerna. Förutom högre aktivitet i thorako-humerala musklerna så uppvisade grup-
pen med skuldersmärta även en signifikant högre muskelaktivitet bilat i de yttre sneda magkmusk-
lerna. Genom att inkludera inte bara skuldermuskler utan även thorako-humerala muskler och mag-
muskler hoppas vi på en större förståelse för hur dessa muskler samarbetar i vanliga övningar. Även 
att vi undersökte överhandsidrottare med axelsmärta i jämförelse med de utan smärta gör att vi kan 
utöka vår kunskap om hur vi bättre kan behandla våra idrottande axelpatienter. 
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INTER- OCH INTRARELIABILITET AV TESTER I KAROLINSKA FOOTBALL INJURY 
COHORT, KIC-STUDIEN 
 
Truls Mikkelsen Omsland1, Eirik Pedersen1, Victor Lyberg1, 2, Eva Skillgate1, 2, 3, *Ulrika Tranæus2, 4, 
Martin Asker1, 3 
 
1Naprapathögskolan, Stockholm; 2Karolinska Institutet, Stockholm; 3Sophiahemmets högskola, 
Stockholm; 4Gymnastik- och Idrottshögskolan GIH, Stockholm 
 
 
BAKGRUND 
Idrottsskador är vanligt förekommande hos unga fotbollsspelande flickor och för att kunna före-
bygga skador är det viktigt att identifiera riskfaktorer. Tidigare forskning har föreslagit både interna 
och externa riskfaktorer för skador såväl som fotbollsspecifika faktorer. De fotbollsspecifika fak-
torerna kan undersökas genom fysiska tester som mäter rörlighet och styrka. För att kunna säker-
ställa att testsvaren är så pålitligliga som möjligt föreslås att inter- och intrareliabilitet undersöks. 
 
SYFTE 
Syfte med denna studie var att undersöka inter-och intrareliabilitet på 15 tester som ingår i Karo-
linska football injury cohort-studiens baslinjemätning.  
 
METOD 
Studien genomfördes vid fyra tillfällen under liknande förhållanden. Sammanlagt fanns åtta test-
stationer och varje teststation hade en till två testledare, sammanlagt 12 personer. Deltagarna i 
studien var n=25 unga fotbollsspelande flickor, 14–16 år, och n= 22 högskolestudenter, 20-35 år. 
Deltagarna följde ett schema för i vilken ordning testerna skulle göras och fortsatte så tills alla tes-
terna genomförts två gånger. Testerna bestod av styrka, uthållighet, koordination, koncentration 
samt rörlighet i fotled, knä, höft, bål och nacke. Mätningarna användes som underlag för beräkning 
av inter- och intrareliabilitet 
 
RESULTAT 
Intrareliabiliteten var i 40 av 41 mätningar av unga fotbollsspelande flickor i 19 tester ”Substantial” 
till ”Almost Perfect” med Intraclass Correlation Coefficients (ICC) 0,60–1,00. Interreliabiliteten hos 
samma grupp flickor var i 19 av 33 mätningar av 22 tester ”Substantial till ”Almost Perfect” (ICC: 
0,60–1,00). 
Intrareliabiliteten i mätningarna av studenterna var i 41 av 41 mätningar av 19 tester ”Substantial” 
till ”Almost Perfect” (ICC 0,60–1,00). Interreliabiliteten för samma grupp i 27 av 32 mätningar av 22 
tester var ICC: 0,60–1,00. 
 
KONKLUSION 
Resultatet från denna studie visar att de flesta testerna har tillfredsställande 
inter- och intrareliabilitet och kan användas till screening i studier inom idrottsmedicin.  
 

Abstract  



Risk för associerade skador och ökad laxitet med längre tid mellan skada och 

operation. En kohortstudie baserad på 3,976 patienter opererade med rekon-

struktion av det främre korsbandet 

Riccardo Cristiani1,2, Per-Mats Janarv1,2, Björn Engström1,2, Gunnar Edman2, Magnus Forssblad2, 

Anders Stålman1,2  Presenter: Riccardo Cristiani 

1Capio Artro Clinic, Sophiahemmet Hospital, Valhallavägen 91, 11486, Stockholm, Sweden 

2Department of Molecular Medicine and Surgery, Stockholm Sports Trauma Research Center, Ka-

rolinska Institutet, Stockholm, Sweden 

 

Bakgrund: Det optimala tidsintervallet från anterior cruciate ligament (ACL) skada till ACL rekon-

struktion (ACLR), med avseende på associerade skador och knälaxitet, är inte väl studerat. 

Syfte: Att studera sambandet mellan tid från skada till ACLR, ålder, kön och BMI, broskskador, me-

niskskador, menisk resektion och/eller reparation samt laxitet.  

Metoder: Data från Capio Artro Clinic. Logistisk regression analys för att utvärdera om tid från 

skada till ACLR, ålder, kön och BMI var riskfaktorer för broskskador, meniskskador, menisk 

resektion eller reparation och onormal (KT-1000 sida-till-sida skillnad > 5 mm) preoperativt laxitet.  

Resultat: Totalt 3,976 patienter inkluderades. Risken för broskskada ökade med tid från skada till 

ACLR (12-24 månader: odds ratio [OR], 1.20; 95% confidence intervals [CI], 1.05-1.29; P = 0,005; 

och > 24 månader: OR, 1.20;95% CI, 1.11-1.30;P <0,001) och ålder ≥ 30 år (OR, 2.27; 95% CI, 1.98-

2.60;P <0,001). Risken för medial menisk (MM) skada ökade med tid från skada till ACLR (12-24 må-

nader: OR, 1.20; 95% CI,1.07-1.29;P = 0,001; och > 24 månader: OR, 1.22; 95% CI 1.13 -1.30;P 

<0,001), manligt kön (OR, 1.16; 95% CI, 1.04-1.30;P = 0,04) och ålder ≥ 30 år (OR, 1.20; 95% CI, 1.04

-1.33;P =0. 008). Risken för lateral menisk (LM) skada minskade med tid från skada till ACLR> 3 

månader och ålder ≥ 30 år (OR, 0.75;95% CI, 0.66-0.85;P <0,001), medan risken var större för män 

(OR, 1.32 ; 95% CI,1.22-1.41;P <0,001). MM-resektioner ökade med tid från skada till ACLR> 6 

månader, och hos män (OR, 1.26; 95% CI,1.13-1.41;P = 0,005), ålder ≥ 30 år (OR, 1.63;95% CI, 1.40-

1.89;P <0,001) och BMI> 25 kg/m2 (OR, 1.30; 95% CI,1.11-1.52;P= 0,02). MM-reparationer min-

skade endast med ålder ≥ 30 år (OR, 0.60;95% CI,0.48-0.74;P <0,001). LM-resektioner minskade 

med tid från skada till ACLR> 3 månader, medan en ökning sågs hos män (OR, 1.34;95% CI, 1.23-

1.46; P<0,001). LM-reparationer minskade endast med ålder ≥ 30 år (OR, 0.34; 95% CI,0.26-0.45;P 

<0,001). Risken för onormal knälaxitet ökade med tid från skada till ACLR> 6 månader och MM-

skada (OR, 1.52; 95% CI,1.16-1.97; P=0,002), men minskade med BMI ≥ 25 Kg/m2 (OR, 0.68; 95% 

CI,0.52-0.89; P=0,006).  

Slutsats: Risken för broskskada och MM-skada ökade med tid (>12 månader) från skada till ACLR 

och hög ålder. Risken för MM-resektion ökade med tid (>6 månader) från skada till ACLR, manligt 

kön, hög ålder och ökad BMI. Risken för onormal preoperativt laxitet ökade med tid (>6 månader) 

från skada till ACLR och MM-skada. 
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Elitidrottare visar låg återgång till samma nivå av idrott vid 2 år efter  
höft-artroskopi för femoroacetabulärt impingement syndrom 
 
Josefin Abrahamson, Göteborgs universitet 

 
BAKGRUND  
Höft-artroskopi är en vanlig behandling av femoroacetablärt impingement syndrom (FAIS). Stu-
dier visar goda post-operativt resultat angående självskattad funktion och smärta. Idrottsåter-
gång efter operation, till samma nivå som innan debut av symtom, har varierat mellan olika stu-
dier. Idag finns begränsad kunskap om hur återgång till samma nivå, efter 2 år, ser ut hos elitid-
rottare, om den skiljer sig åt mellan kvinnor och män, och mellan olika idrottstyper.  
 
SYFTE och/eller HYPOTES  
Syftet var att undersöka vilka idrottstyper som är mest vanliga att elitidrottare som genomgår 
artroskopisk behandling för FAIS, utövar, och hur den skiljer sig åt mellan män och kvinnor.  
Därtill undersöktes andelen som återgår till samma nivå av idrott efter 2 år, om den skiljer sig åt 
mellan män och kvinnor, olika åldersgrupper, och mellan de mest vanliga idrottstyperna i Sve-
rige, som denna population av elitidrottare utför.  
 
METOD  
Detta var en prospektiv, tvärsnittsstudie inkluderat 2 års analys. Elitidrottare identifierades i ett 
höft-artroskopi-register från Göteborg, som genomgått höft-artroskopi för diagnosen FAIS. Elitid-
rottare definierades utifrån en kombination av självrapporterad idrottsaktivitet och skattad HSAS
-nivå (Hip Sports Activity Scale) innan symtomdebut. Endast idrottare på Tävlingsnivå (nationell/
internationell/lägre division) inkluderades. 919 inkluderades för analys av idrottstyper, varav 717 
inkluderades för 2 års uppföljning. Idrottarna fick skatta idrottsnivå, utifrån HSAS, som den var 
innan symtomdebut och efter 2 år. Samma eller högre HSAS-nivå vid 2 år som innan symtomde-
but ansågs återgått till samma nivå av idrott (RTSpre), övriga inte (No-RTS).  
 
RESULTAT  
På grund av snedfördelade data beskrivs resultat med median (Q25-Q75). 738 män och 181 kvin-
nor, medianålder 25 (20-32) år analyserades för idrottstyp. Hos män var fotboll i särklass största 
idrotten och ishockey som enskild tvåa, medan ridning var nästan lika vanligt som fotboll hos 
kvinnor, och dans som trea.  
437/717 hade 2 års uppföljningsdata. Endast 99 st (22.7%) var RTSpre, och störst andel (30.3%) 
mellan 15-25år. I fotboll och ishockey återgick flest i åldersgruppen 15-25år, därefter 25-
35år,medan ingen >35år återgick. Ryttarna hade en mer lika fördelning av återgång över de olika 
åldersgrupperna.   
 
KONKLUSION  
Endast 23% av alla elitidrottare, och 30% i åldersgruppen 15-25år, var på samma nivå av idrott 
som innan de fick symtom, 2 år efter höft-artroskopi för FAIS. Fotboll är de mest vanliga idrotten 
som elitidrottare män med artroskopisk behandling för FAIS, utför, medan ridning nästan är lika 
vanlig som fotboll hos motsvarande kvinnlig population.   

Abstract  



Cykelergometertest för bedömning av svenska brandmäns arbetsförmåga 

Huvudförfattare/presentatör:  Anna Carlén, Fysiologiska kliniken, Institutionen för hälsa, medicin och vård, 

Linköpings Universitet 

Medförfattare: Mikael Gustafsson, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköpings Universitet. Eva 

Nylander, Fysiologiska kliniken, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköpings Universitet 

 

BAKGRUND: Arbetet som brandman är fysiskt krävande. Enligt Arbetsmiljöverkets författnings-

samling ska rök- och kemdykande brandmäns fysiska arbetsförmåga regelbundet prövas med ett 6

-minuters rullbanstest i viss hastighet och lutning, motsvarande en belastning som utgör den för-

utbestämda miniminivån. Det är också föreskrivet att hjärthälsan åtminstone vart femte år 

(vartannat respektive varje år över 40 respektive 50 års ålder) ska undersökas med maximalt dri-

vet arbetsprov på cykel under samtidig EKG-registrering. Den maximala arbetsförmågan har bety-

delse för möjligheten att utföra de fysiskt krävande arbetsuppgifterna, men är hos svenska brand-

män inte studerad som arbetsförmåga på cykel. 

SYFTE: Syftet var att beskriva arbetsförmågan hos svenska brandmän i förhållande till kroppskon-

stitution och ålder, samt till svenska referensvärden för arbetsförmåga. 

METOD: Alla brandmän i Östergötland som under perioden 2004-2010 genomgått maximalt cykel-

ergometertest inkluderades retrospektivt i studien. Alla cykeltester var utförda på en Monark 

839E, med startbelastning 50-100 W beroende på förväntad maxbelastning och därefter ökning 

med 20 W/min till utmattning. Längd och kroppsvikt registrerades i anslutning till det första testet. 

Samband mellan kroppskonstitution, ålder och arbetsförmåga analyserades med linjär regress-

ionsanalys. 

RESULTAT: De 498 brandmän (97% män) som inkluderades var 45 ± 11 år gamla vid det senast 

registrerade testet. Fördelningen mellan hel- och deltidsanställda var 47 respektive 53%. Slutbe-

lastningen var 279 ± 38 W (spridning 188-467 W) och motsvarade 3,3 ± 0,6 W/kg. Ökad kropps-

längd och lägre ålder var positivt associerade med den maximala arbetsförmågan i watt (båda 

p<0,001), men för kroppsvikt sågs inget sådant samband (p=0,25). Arbetsförmågan var i genom-

snitt 107% av förväntad jämfört med nationella referensvärden, varav en individ (0,2%) hade sänkt 

arbetsförmåga (<75% av referensvärdet), 82,5% hade normal arbetsförmåga (≥75-120% av refe-

rensvärdet) och 17,3% hade god arbetsförmåga (>120% av referensvärdet). Heltidsanställda hade 

högre arbetsförmåga i förhållande till referensvärdet än deltidsanställda, 110% av ref vs. 104% av 

referensvärdet, p<0,001. Hos de 15 inkluderade kvinnorna var arbetsförmågan i genomsnitt 122% 

av referensvärdet. 

KONKLUSION: Arbetsprov på cykelergometer utförs av svenska brandmän primärt i syfte att be-

döma hjärthälsan, men ska drivas maximalt vilket medför att arbetsförmågan kan bedömas. Ar-

betsförmågan var hos de flesta brandmän normal i förhållande till svenska referensvärden, men 

spridningen var stor, både i absoluta och relativa mått, vilket kan ha betydelse för förmågan att 

utföra fysiskt krävande arbetsuppgifter. 
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Skelettmuskelns transkriptomik efter akut uthållighets- och styrketräning i 
livslångt tränade individer 

 

Stefan M. Reitzner1, Eric B. Emanuelsson1, Erik Arner2, Carl Johan Sundberg1  

1Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige 

2RIKEN Yokohama, Japan 

 

BAKGRUND: Livslång fysisk träning på hög nivå resulterar i anpassningar i skelettmuskler som är 
specifika för träningsmodaliteten. Dessa anpassningar tros vara reglerade av kortvariga föränd-
ringar i genuttryck efter varje individuellt träningspass och förändringar av vilotranskriptomet 
efter år av regelbunden träning. Medan studier har utförts för att undersöka genuttryck efter 
akut träning eller träningseffekter efter långa interventionsperioder, är det oklar hur en historia 
med livslång träning påverkar akut träningsrespons.  

SYFTE: Syftet med studien var att undersöka förändringar i genuttryck som följer akuta tränings-
pass bestående av styrke- eller konditionsträning.  

METOD: Tre grupper av försökspersoner (totalt n=24) rekryterades baserat på prestandatestning 
och träningshistoria: elitidrottare med minst 15 års erfarenhet och en bakgrund i styrke- eller 
konditionssporter och åldersmatchande friska otränade (kontroll; 8 försökspersoner vardera). 
Deltagarna genomförde två träningspass: ett styrketräningspass och ett uthållighetsträningspass 
separerade med två månader i slumpmässigt ordning. Under interventionsdagar biopsierades 
testpersonernas M. vastus lateralis vid fyra tidpunkter (pre, post 1h, 3h efter träning) som se-
nare användes för RNA-extraktion och sekvensering.  

RESULTAT: Vi fann stora baslinjeskillnader i genuttryck mellan konditions- och kontrollgrupp 
(1273 differentiellt uttryckta gener (DEG)) och konditions- och styrkegruppen (831 DEG). Däre-
mot endast 52 DEG mellan styrke- och kontrollgrupp. Dessutom ökade DEG efter avslutad akut 
träning med tiden jämfört med pre tidpunkten. Intressant nog resulterade akut styrketräning i 
ett bredare transkriptomiskt svar 1 och 3 timmar efter jämfört med aerob träning. Fortsättnings-
vis, även om ett fåtal DEG inom varje grupp upptäcktes vid vila mellan första och andra tränings-
interventionen (7, 1 respektive 5 för kontroll-, uthållighet- och styrkegruppen), och omedelbart 
efter träning (8, 16, respektive 5 för kontroll-, uthållighet- och styrkegruppen) ökade dessa antal 
snabbt vid en (~100 gener) och 3 timmar (~400 gener) efter träning.  

KONKLUSION: Sammanfattningsvis tyder våra resultat på en stark anpassning på genuttrycks-
nivå, i vila, till livslång uthållighetsträning på hög nivå, men inte styrketräning. Däremot verkar 
akut styrketräning ha ett större inflytande på DEG än akut uthållighetsträning. 
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Fysisk aktivitet och stillasittande bland skolbarn  

Amanda Lahti  

AT-Läkare och Medicinare Doktor, Skånes universitetssjukhus, Malmö institutionen för kliniska vetenskaper 

Malmö, Lunds universitet 

 

Bakgrund: Fysisk aktivitet bland skolbarn är förknippat med flertalet gynnsamma hälsoeffekter. 

Men endast var tionde flicka och var femte pojke världshälsoorganisationens rekommendation 

om minst 60 minuters fysisk aktivitet per dag. Dessutom spenderar en genomsnittlig tioåring näs-

tan nio timmar om dagen på stillasittande aktivitet.  

Syfte och hypotes: Vi har undersökt om utökad skolidrott genom grundskolan påverkar graden av 

fysisk aktivitetsnivå och stillasittande, tre år efter avslutad intervention.   

Vår hypotes är att, precis som vi kan lära barn att borsta sina tänder, kan vi lära dem en vana av 

regelbunden fysisk aktivitet med bestående effekt även avslutad efter intervention. 

Metod: Bunkefloprojektet är en populationsbaserad prospektivt kontrollerad interventionstudie 

som startade år 1999på fyra närliggande grundskolor i Malmö. En interventionsskola ökade sko-

lidrotten till 40 minuter/skoldag, medan tre kontrollskolor belägna i närliggande område, fort-

satte med 60 minuter skolidrott/vecka.  

Barnen utvärderades årligen med kroppsmätningar (exempelvis längd och vikt), fysiska tester 

(exempelvis hopptester och styrketester) samt frågeformulär där vi bland annat utvärderade gra-

den av fysisk aktivitet och stillasittande. Vi genomförde ett uppföljningsbesök tre år efter avslutad 

intervention, då de gick sista året på gymnasiet.  

Den utökade schemalagda skolidrotten var obligatorisk för alla barn, oavsett om man deltog i stu-

dien eller inte. Interventionsskolan var heller ingen utannonserad sportskola utan en helt vanlig 

kommunal skola dit man tilldelades att gå utifrån hemadress. Den utökade skolidrotten bestod av 

en blandning av aktiviteter inom ramen för skolämnet idrott och hälsa och genomfördes på en 

nivå där alla barn skulle kunna delta.  

564 barn i årskurs 1-2 på alla fyra skolor erbjöds att delta i studien. 349 barn tackade ja till att 

delta. Vid sista uppföljningsbesöket, tre år efter avslutad intervention, deltog 124 barn som också 

varit med vid första besöket i årskurs 1-2. En drop-out analys genomförd vid studiestart med hjälp 

av data från skolhälsovården påvisade inga skillnader i BMI, längd, eller vikt mellan de som deltog 

och inte deltog i studien.  

Resultat: Tre år efter avslutad intervention spenderade de som gått på interventionsskolan näst-

an tre timmar mer på fysisk aktivitet (p<0.01) utan påvisbara skillnader i stillasittande tid (p=0.19) 

Konklusion: Daglig skolidrott genom grundskolan är associerad med högre total fysisk aktivitets-

nivå även tre år efter interventionens slut, detta utan påvisbara skillnader i stillasittande tid. Pre-

cis som vi lär våra barn att borsta sina tänder, verkar vi också kunna lära dem en vana av fysisk 

aktivitet med bestående resultat i ung vuxen ålder.  
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Skademönster och determinanter för lågt välbefinnande (oro) bland unga 
svenska konståkare 
 
Moa Jederström 

Athletics Research Center, Linköpings Universitet 

 
BAKGRUND 

Svensk konståkning har idag 30 000 utövare och är den idrott som näst efter gymnastiken växer mest en-
ligt Riksidrottsförbundet. Det saknas dock kunskaper om unga konståkares psykiska och fysiska hälsa. 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva samband mellan skador, sjukdomar, sociala faktorer och välbefin-
nande bland unga konståkare. 

METOD 

Tio föreningar tillhörande Östra Götalands Konståkningsförbund med totalt 400 tävlingsåkare på alla ni-
våer bjöds in att delta i en tvärsnittsstudie baserad på en webbenkät. Totalt 145 åkare svarade på enkä-
ten. Pojkar, icke-tävlingsåkare, och åkare som inte hade uppgett vikt exkluderades från analyserna. Slutli-
gen inkluderas 132 åkare. De insamlade data analyserades med hjälp av deskriptiv statistik och binär log-
istisk regression. Som utfallsvariabel användes lågt välbefinnande (oro) skattad enligt Short-STAI. Som 
förklaringsvariabler användes ålder, BMI, uppmaning att gå upp i vikt (ja/nej) samt uppmaning att gå ned i 
vikt (ja/nej).  

RESULTAT 

Drygt en tredjedel av åkarna hade de senaste 12 månaderna drabbats av skador som hindrat dem från att 
i full utsträckning delta i träning/tävling under minst tre veckor. Skadorna hade uppkommit p.g.a. överbe-
lastning via en känd orsak (22,9 %) eller utan tydlig orsak (37,1 %), respektive via yttre våld (40,0 %). Van-
ligast var skador mot knät, följt av vristskador respektive höftskador. 

Drygt en femtedel av åkarna hade pågående skador, som hindrade dem från att i full utsträckning delta i 
träning/tävling. Vanligaste skadelokalisation var knät och vristen, följt av foten. Skadorna hade uppkom-
mit p.g.a. överbelastning via en känd orsak (17,4 %) eller utan tydlig orsak (52,2 %), respektive via yttre 
våld (30,4 %). 

Åkare som blivit uppmanade att gå upp i vikt hade fyra gånger högre sannolikhet att skatta ett högre 
värde för oro enligt Short-STAI (OR 4.01, CI 1.05-15.32; P=0.042). Åkare som uppmanats att gå ned i vikt 
uppvisade ingen signifikant högre oro. Det fanns inte heller något signifikant samband mellan hög oro och 
ålder eller BMI. 

KONKLUSION 

En stor andel unga konståkare uppgav pågående eller tidigare skador som uppkommit på grund av uppre-
pad överbelastning. När vuxna kring en ung konståkare ber åkaren gå upp i vikt, kan detta skapa oro och 
sänkt välbefinnande. Studien visar på betydelsen av en öppen och tydlig kommunikation i frågor om vikt 
bland unga konståkare samt att ytterligare forskning behövs om unga konståkares hälsa. 
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Läkare och medlem i SFAIM, då får du 
rabatt på medlemskap ESSKA 

 
SFAIM är ansluten till den Europeiska föreningen ESSKA – European Society of 
Sports Traumatolgy, Knee Surgery and Arthroscopy (www.esska.org).  

ESSKA erbjuder därför medlemmar i SFAIM som även är fullständiga medlemmar i 
ESSKA (doktorer) en årlig rabatt på 20 euro på ESSKAs avgifter.  

Medlemmar har också förmånen att få en rabatt på 10 euro på ESSKAs medlemsav-
gift. Förutom detta kan du som medlem få ytterligare rabatt om du väljer att betala 
medlemsavgiften för 2021 och 2022 vid samma tillfälle. Fullständig information 
finns om detta på ESSKAs websida www.esska.org.  

Du som redan är medlem: logga in på esska.org för att förnya ditt medlemskap och 
lägg till den rabattkod du vill använda vid betalning. 

Du som vill som vill bli ny medlem i ESSKA går i stället till sidan “Join Us” och fyller i 
ansökningsformuläret och uppger sedan den rabattkod du vill använda vid betal-
ning.  

Rabattkoderna gäller från och med 1 september 2020, både för den som förnyar 
sitt medlemskap och för nya medlemmar. Kontakta kansliet för att erhålla din ra-
battkod (kansli@svenskidrottsmedicin.se). 
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