
 


             
 























Nu är det snart dags för oss alla att träffas igen
(hoppas jag). Nu är det dags för vårmöte – denna
gång i Åre den 26-27 mars. Det kommer att bli

två intensiva dagar med en stor sal och en lite mindre för
föreläsningar men fram för allt work shops. Det veten-
skapliga programmet ser jätteintressant ut med många
olika symposium och ämnen som kan intressera den id-
rottsmedicinskt inriktade. På torsdagskvällen planeras
också en dundrande fest med massor av glädje och dans!
Jag ser fram emot att få träffa er alla på föreläsningar men
också på festen!
Årsmöteshandlingar kommer inte att finnas tillgängliga

i tidningen detta år. De kommer att finnas på föreningens
hemsida där man kan ladda hem dem. Allt beror på att vi
inte hinner få ut tidningen i tid innan årsmötet då mötet
ligger så tidigt på året. Årsmötet går av stapeln den 27/3
kl.11.30 i stora salen på Holiday Club i Åre. Välkommen
att delta och påverka föreningens framtid!

Höghöjdsträning tema på vårmötet
Detta nummer av tidningen skriver om en hel massa in-
tressant. Vi kan läsa flera artiklar som berör ämnen som
kommer att diskuteras på vårmötet. Den aktiva forskar-
gruppen i Östersund har skrivit om bland annat elitpresta-
tion och träning på hög höjd, effekter på luftvägarna av fy-
sisk aktivitet i kyla och elitvinteridrottare och sjukdom.
Ser fram emot att få en lugn stund och verkligen fördjupa
mig i dem.
Den 29 november förra året anordnade SFAIM, och då

fram för allt Eva Andersson, en mycket välbesökt dag om
fysisk aktivitet som behandling av olika sjukdomar. Hela
250 deltagare kom. Det var många intressanta föreläsare
som bland annat pratade om fysisk aktivitet och depres-
sion, stress, sömn, migrän, olika hjärtsjukdomar och över-
vikt. Hela aulan på GIH var fullsatt! Det är så otroligt ro-
ligt att se så många olika yrkeskategorier samlas kring ett
gemensamt ämne som vi alla brinner för. Idéer både för
klinik och forskning flödade och nya projekt tog form. Jag
kände en stor stolthet att få representera vår förening i
detta sammanhang. Tack Eva för att du anordnade denna
dag!

Medlemsrabatt hos OJSM
Sedan en kort tid är SFAIM numera ”affilierad” medlem i
OJSM (Orthopaedic Journal of Sports Medicine) som är
en ”open access” tidning under American Orthopaedic
Society for Sports Medicine. Detta innebär att du som
medlem får ett mycket bättre pris om du vill publicera där.
Du får hela 25 procent rabatt som medlem i SFAIM. Tack

till Anders Stålman, som har lovat att agera reviewer för
andras inskickade artiklar, så att vi medlemmar får rabatt!

Stiftelse i Annette Heijnes namn
Efter att Annette Heijne, som var en engagerad styrelse-
medlem, tragiskt gått bort har hennes man skapat en stif-
telse i hennes namn. Där kommer man att dela ut stipendi-
er till idrottsmedicinsk forskning och detta vill man gärna
göra i samråd med vår förening. Man har frågat om ordfö-
rande för SFAIM vill ingå i styrelsen vilket jag ser som ett
hedersuppdrag. Styrelsen för stiftelsen kommer sedan att
dela ut stipendiet på framtida vårmöten. Detta år har man
beslutat att ge Philip von Rosen pris då han arbetat mycket
tillsammans med Annette och tog över den forskning som
Annette hade påbörjat. Tack Fredrik för förtroendet!
Ni ska veta att hela styrelsen i SFAIM verkligen arbetar

för er skull. De är otroligt engagerade och ställer upp med
mycket tid och idéer för föreningen. Känns fint att få till-
höra detta gäng!
När detta skrivs så är det mitten av januari och jag ska

snart slå mig ner framför tv’n, och njuta av EM i konståk-
ning. Skönt att det inte är några lag där som man måste
hålla på (mindre konflikter) utan lugnt kan heja på Sveri-
ge!

Hoppas att vi ses i Åre!
Christina Mikkelsen

   

Nu är det dags 
att träffas igen
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Människor reagerar väldigt olika av att vistas på hög höjd. Det är ännu inte känt varför 
skillnaderna är så stora. Kunde man förutsäga hur individer reagerar skulle det kunna 
användas för att optimera träning och idrottsprestation. Kanske kan samma respons som 
förbättrar förmågan att fridyka också hjälpa elitidrottare som vill prestera bättre på hög höjd.  

AV ERIKA SCHAGATAY, PONTUS HOLMSTRÖM, ERIC MULDER, & VICTOR STARFELT

Kan vi förutsäga 
reaktionerna  
hos individen?

Forskargruppen ”Environmental
Physiology Group” (EPG) arbe-
tar inom extremfysiologi, som

kan innefatta både prestationer i ex-
trem miljö, till exempel överlevnad på
hög höjd eller i extrem kyla i polarom-
råden, men också extrema prestationer
i normal miljö, till exempel hårt arbete
vid lång idrottstävling eller trekking-
expedition, och även kombinationen
av både hårt arbete och svår miljö, till
exempel en elitskidåkares maximala
prestation på hög höjd. 
I det följande visas vad som är utma-

ningen för idrottare på hög höjd och
några av de senaste forskningsresulta-
ten.

 
I gruppen i omgivningsfysiologi vid
Mittuniversitetet studerar vi männi-
skans prestation i extrema miljöer och
hur vi anpassar oss till naturliga miljöer
såsom kyla, värme, hög höjd och dyk-
ning. När kroppen utsätts för yttre på-
frestningar förändras arbetskapaciteten
då ansträngningen att bibehålla en ac-
ceptabel inre miljö konkurrerar med
förmågan till arbete. När flera sådana
stressorer verkar på människokroppen
samtidigt krävs en prioritering av krop-
pens resurser, och genom att studera
våra fysiologiska prioriteringssystem
kan vi lära oss hur prestationsförmågan
kan optimeras vid olika förutsättningar

och i olika miljöer. Vår forskning har
speciellt varit inriktad på vad som hän-
der i omgivningar med låg tillgång på
syre. En miljö av speciellt intresse för al-
pinskidåkare är hög höjd, eftersom
många skidtävlingar hålls i snösäkra
bergsområden som ligger upp till 3000
m över havsytan (Fig 1 sid 6).


Hur kroppen reagerar på hög höjd har
studerats sedan 1950-talet, och mycket
är känt om vad som händer akut och
vad som sker när kroppen acklimatise-
rar sig till en miljö med begränsad syre-
tillgång. Det finns dock mycket stora
individuella skillnader i hur vi reagerar

Erika Schagatay, Eric Mulder, Pontus Holmström och Victor Starfelt
Samtliga författare knutna till Institutionen för Hälsovetenskap, Mittuniversitetet

Träning och tävling på hög höjd
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på exponering av hög höjd, och trots att
detta studerats mycket, har man ännu
inte kunnat förklara detta. Vissa perso-
ner klarar hög höjd bra, medan andra
mår dåligt och till och med kan drabbas
av höghöjdssjuka, eller någon av deras
allvarliga komplikationer lungödem
eller hjärnödem, som i värsta fall kan
leda till koma och död (Imray et al.,
2010). Känsliga personer måste använ-
da en längre tid för att anpassa sig till

hög höjd för att fungera och prestera
bra. Tänk om man kunde förutsäga in-
dividens respons på hög höjd! Då skulle
personen kunna anpassa sin träning
och prestera bättre.



Det stora problemet på hög höjd är att
kroppen lätt kan drabbas av syrebrist.
Det beror på det lägre lufttrycket, vilket

gör att även syrets partialtryck är lägre
än vanligt. För att vårt blod ska kunna
ta upp syre krävs det att syrets partial-
tryck i lungorna är högre än det i blo-
det, gasupptaget kan bara ske ”ned-
ströms”. 
När vi andas in luft på hög höjd är sy-

rets partialtryck lägre än vanligt, vilket
gör att vårt hemoglobin inte kan mättas
helt med syre. I normalfall vid havsytan
har vi i artärerna fyllt 98 procent av he-







   

moglobinet med syre, medan vi på hög
höjd ligger mycket lägre, ofta 70-80
procent syremättnad (Grocott et al.,
2009), beroende på vilken höjd vi be-
finner oss på. Det innebär också att
mindre syre når fram till cellerna. För
att kompensera detta andas vi mer
(Scho ene et al., 1984). 
Andningen regleras i första hand av

koldioxidnivån när vi är vid havsytan,
eftersom syrenivån alltid är hög. På hög
höjd kommer dock fallet av syrenivån
att kännas av av våra perifera kemore-
ceptorer och trigga ökad andning. Det
gör dock att koldioxidnivån blir ovan-
ligt låg, vilket ger signaler om att vi ska
sluta andas. Man kan drabbas av så kal-
lad periodisk andning, det vill säga en
mycket ojämn andningsfrekvens. Detta
blir särskilt uttalat när man sover, efter-
som man inte kan hjälpa till genom att
andas medvetet. Sömnstörningar och
dålig återhämtning blir följden. För att
kompensera för att blodet inte ”fylls”
med syre, kommer även pulsen att öka
(Bärtsch & Gibbs, 2007). 
Vilopulsen blir mycket högre än nor-

malt, vilket gör att du inte har samma
utrymme kvar att höja pulsen vid arbe-
te. Den maximala pulsen och syreupp-
tagningsförmågan minskar också
(West, 1984), vilket blir extra påtagligt
redan vid 700 m med ca åtta procents
minskning för varje 1000 m stigning
(Fulco et al., 1998), vilket gör att en id-

rottare inte kan prestera på samma nivå.
Detta är särskilt påtagligt inom uthål-
lighetsidrotter, till exempel längdskid -
åkning, som kräver konstant hög syre-
tillförsel, men även utförsåkare påver-
kas.



En idrott som sker i en ännu syrefattiga-
re miljö än på hög höjd är fridykning,
där man tävlar i att på ett andetag
simma så långt man kan under vattnet,
hålla andan maximal tid eller dyka så
djupt som möjligt. Maximal distans en
person simmat i bassäng under vattnet i

grenen ”dynamisk apnea” är 300 m –
det vill säga tolv längder i en 25-meters-
bassäng! (Bild 3). Simmarens muskler
kräver hela tiden syre, så att detta över
huvud taget är möjligt är ganska märk-
ligt. 
Vad krävs då av kroppen för att klara

detta? Vår forskning har visat att en
viktig faktor är den så kallade ”dykre-
sponsen” som initieras vid fridykning,
en respons som styr blodflödet till de
organ som är mest känsliga för syre -
brist. Perifert dras kärlen samman, och
blodflödet styrs främst till hjärna, hjär-
ta och arbetande muskler (Butler &
Woakes, 1987). Responsen märks som

Figur 1. 
Höjd över havet för några populära skidorter där täv-
lingar hålls. Den streckade linjen visar lägsta höjden

för märkbara minskningar i syreupptagsförmåga.

Bild 2.
Syremättnaden är låg och vi-
lopulsen hög för en oacklima-

tiserad låglandsbo på 3500
m höjd. Man blir svag och
får huvudvärk. Sherpas i

Nepal kan dock arbeta hårt
på samma höjd på grund av

genetisk anpassning.





   

en min sk ning av pulsen samtidigt som
personen arbetar!
Vår forskning har även visat att vi

har stor möjlighet att anpassa oss till
fridykning genom att mjälten – vars
funktion tidigare var ganska okänd –
dras samman och släpper ut lagrade
röda blodkroppar, så att hemoglobin-
koncentrationen ökar tillfälligt (Scha-
gatay et al., 2001). Det är en form av
helt naturlig ”blod-doping”. Samma
respons finns hos djur som är bra på att
dyka eller springa, till exempel sälar
och hästar. Kanske kan samma respons
som förbättrar vår förmåga att fridyka

också hjälpa elitidrottare som vill pre-
stera bättre på hög höjd?



Vi beslutade oss för att undersöka detta.
Först gjorde vi en studie i vår höghöjds -
kammare på Nationellt Vintersport-
centrum (NVC) i Östersund. Deltagar-
na fick göra ett test där de höll andan
först en minut, sedan så länge som möj-
ligt två gånger i rad med två minuters
vila mellan varje andhållning. Vi mätte
pulsen under andhållningarna och
mätte dykresponsen (pulsminskning-

en) som skillnaden mellan vilopulsen
och den lägsta pulsen under andhåll-
ningen. Sedan fick deltagarna vistas i
höjdkammaren på 5300 m simulera
höjd i 30 minuter. Vi mätte pulsen och
syremättnaden i blodet. 
En låg syremättnad i blodet vid vis-

telse i höjdkammare är en reaktion som
visar att man är känslig för hög höjd och
lätt drabbas av höjdsjuka (Burtscher et
al., 2004). Studien visade att de som
hade en tydlig dykrespons hade högre
syrehalt i blodet på simulerad hög höjd
(Starfelt et al., 2018). Slutsatsen var att
det finns ett samband mellan dykre-
sponsen vid frivillig andhållning på ha-
vsnivå och syresättningen på hög höjd
vilket tyder på att samma försvars-
system rekryteras i båda situationerna.
Detta kunna vara första steget i att ut-
veckla ett test som kan förutse den indi-
viduella syresättningen på hög höjd och
risken för att få höjdsjuka.
Eftersom resultatet var så spännande

beslöt vi oss för att undersöka om hög-
höjdssjuka vid en verklig höghöjdsvis-
telse kunde förutsägas. En expedition
till Nepal anordnades och deltagarna
testades på måttlig höjd i Kathmandu
(1370 m) innan de trekkade till Mt
Everest Base Camp på 5300 m höjd
(Bild 6 nästa uppslag). 
Testet som gjordes på måttlig höjd

var ett liknande andhållningstest som i
förra studien. Även mjältens storlek
före och efter testet mättes. Under trek-
ken fick deltagarna fylla i ett ”Lake
Louise-formulär” (LLQ), som används
för att kartlägga om man har höghöjds-
sjuka (Roach et al., 2018). Det vi fann
var att de som hade en bra dykrespons
och en stor mjälte hade färre symptom
på höjdsjuka än övriga (Fig 4) (Holm -
ström et al., 2019). 
I en pågående studie undersöker vi

hur dykresponsen och mjälten ser ut
hos höghöjdsfolket Sherpas, som har
bott på hög höjd så lång tid att de an-
passats genom genetiskt adaptation till
hög höjd. De kan utföra hårt arbete på

Figur 4. 
När lågländarna delades upp i tre grup-
per, beroende på mängden symptom på
höjdsjuka (LLQ), visade det sig att de
som var friskast hade störst pulsminsk-
ning, och de sjukaste minst. 

Bild 3. 
Fridykaren Natalia Molchanova simmar ”dynamisk apnea” på ett världsmästerskap.
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höjder där vi lågländare knappt kan stå
upprätta (Bild 2).


När man vistas en tid på hög höjd sker
en rad fysiologiska anpassningar för att
kroppen ska hantera situationen med
begränsad syretillförsel bättre. Dessa
sammanfattas under begreppet ”ackli-
matisering” (West, 2006). Det är inte
detsamma som den genetiska adapta-
tion som finns hos höghöjdsfolk som
Sherpas. 
En av de mest kända och studerade

förändringarna vid acklimatisering är
en ökning av andelen röda blodkroppar
och därmed hemoglobinhalten i blo-
det. Detta medieras via njurarna, som
känner av den låga syrehalten (via HIF
1 alfa, vars upptäckare nyligen fick No-
belpriset i Fysiologi) och tillverkar eryt-
hropoietin (EPO), ett hormon som re-
glerar benmärgens produktion av röda
blodkroppar (Jelkmann, 2011). Ben-
märgen producerar fler blodkroppar
och mognadstiden förkortas, så att blo-
dets hemoglobinhalt snabbt ökar.
Redan inom en vecka kan man se en
höjning, och efter flera veckor kan ök-
ningen vara tio procent (Bärtsch & Sal-
tin, 2008). 
Vilopulsen kommer också att mins-

ka vid acklimatisering, och andningen
blir jämnare på grund av att syrerecep-
torerna blir viktigare än koldioxidre-
ceptorerna för att styra andningen, men
man andas fortfarande mer än vid havs-
nivån (Naeije, 2010). Samtidigt nor-
maliseras blodets pH, som blivit högre
när man ventilerar ut mer koldioxid,
genom att njurarna utsöndrar bikarbo-
nat (West, 2004).


Hur ska man då träna för att prestera
bättre i dessa miljöer, och hur ska man
förbereda sig inför en tävling? 
Vid arbete i extrema miljöer kan

olika träningsstrategier tillämpas för att
förbättra förutsättningarna att kunna
genomföra arbetet på ett tillfredställan-
de och säkert sätt och i idrottssamman-
hang med bästa möjliga resultat. Ett
sätt är att träna på hög höjd, men sova
på lägre höjd, för att undvika sömnstör-
ningar och symptom på höjdsjuka. Ett
annat är att träna lågt och sova högt.
Det finns fördelar och nackdelar med
båda metoderna. Träningsintensiteten
blir lägre än vanligt om man tränar på
hög höjd, och man kan lätt dra på sig

luftvägsinfektioner på grund av den
ökade andningen av kall luft. 
Om man istället sover högt finns ris-

ken för dålig sömn och sämre återhämt-
ning. Resor mellan hög och låg höjd är
en nackdel med båda metoderna, även
om måttliga höjder brukar användas
(ca 2500 m). 
Träning på simulerad höjd i hög -

höjds kammare är ett alternativ, som
vissa idrottare använder för att undvika
detta och kunna kontrollera tiden för
höjdexponering bättre. Det har också
visats ge bra effekter när det gäller att
förbereda tävling på hög höjd (Beidle-
man et al., 2003). Det är mer omtvistat
om hur bra höghöjdsträning är för att
öka prestationen på lägre höjd, och ef-
fekten håller inte i sig så länge (/max en
vecka, eftersom kroppen strävar efter att
normalisera blodets hemoglobinhalt för
att undvika för hög viskositet.)
Vi har i forskargruppen också testat

människans prestation före och efter
exponering för riktigt hög höjd, och har
bland annat studerat klättrare som nått
toppen av Mt Everest på 8 848 m över
havet. 
Vi har även studerat trekkare på lägre

höjd, och ordnade en forskningsexpe-
dition med studenter och forskare från
Mittuniversitetet till Mt Everest Base
Camp, som ligger på 5300 m höjd (Fig
6). I båda dessa grupper fann vi en för-
bättring av mjältens kontraktion efter
sju veckors höjdexponering, och vi fann
även en ökning av mjältens volym efter
trekking till måttlig höjd (Engan et al.,
2014; Rodríguez-Zamora et al., 2015). 
Vi tror att mjältestillväxt stimuleras av
måttligt hög höjd medan den hindras
vid extrem höjdexponering, på grund
av att man i ”dödszoonen” över 8000 m
har en allmänt katabol situation, det vill
säga att vävnader bryts ner och används
som energi (West, 2006).


På hög höjd är det ofta kallt, tempera-
turen minskar i snitt med 6°C per 1000
m. Detta är ju en fördel om man vill åka
skidor, men man får samtidigt en ny
stress på halsen. Kroppens omedelbara
reaktion är att dra in blodet i de centra-
la delarna och stänga av cirkulationen i
hud, händer och fötter, för att minska
värmeförlusten (Stocks et al., 2004).
Det gör att risken för förfrysning ökar,
men långt innan det händer får man
försämrad finmotorik. 
Vi testade hur detta påverkar skid-

skyttar, som ju måste ha bra handmoto-
rik för att kunna sikta och skjuta bra.
En studie gjordes där skidskyttar fick
skjuta med varma händer, och efter att
händerna kylts i 10°C vatten. Ett test av
finmotoriken visade en tydlig försäm-
ring, och även skjutförmågan (träffra-
dien) ökade tydligt efter kylning, det
vill säga de sköt sämre (Laaksonen et al
2010). 
I nästa studie ville vi undersöka om

man kan anpassa sig till kyla, så att fin-
motoriken förbättras. Deltagarna i för-
söket fick vistas ute i kyla i fem dagar i
sträck, och efteråt visade det sig att fin-
motoriken blivit bättre i kyla, det vill
säga att skillnaderna blivit mindre mel-
lan resultaten på ett finmotoriktest med
varm och kall hand (Femling 2011). 
Vi har även låtit personer träna

genom att dagligen doppa händerna i
kallt vatten i tio minuter i fyra veckor,
med liknande resultat. 
Det verkar alltså som om kroppen

har en inneboende förmåga att hantera
även kall miljö, som kan ökas genom
acklimatisering. När man riskerar att
förfrysa fingrarna finns det en försvars-
mekanism som kopplar på blodflödet i
händerna en kort stund så att händerna
värms. Detta kallas ”köldinducerad va-
sodilation” (CIVD; Scholander et al
1962; Daanen, 2003), och den meka-
nismen blir effektivare efter köldträ-
ning. 
Kyla och förfrysning är en särskild

fara vid vistelse på hög höjd, eftersom
hög höjd också gör att kroppen vill
minska blodflödet perifert. Det blir svå-
rare att hålla värmen i tår och fingrar
när kroppen vill spara på syret. Därför
har många extremklättrare något färre
tår och fingrar än vi andra. En bra skild-
ring av detta är boken ”Annapurna” av
Maurice Herzog, som 1950 var den
första att nå toppen på ett berg över
8000 m (Herzog 1951). 


Människan är dock en mycket plastisk
art och trots att vi inte är lika bra på att
tåla kyla, värme, höjd eller stora djup
som fjällrävar, kameler, yakar eller valar
så kan vi anpassa oss i viss mån till alla

Bild 6.
Pontus Holmström och Eric Mulder från
Mittuniversitetet i fält under den senaste
forskningsexpedition i Himalaya 2018.
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dessa miljöer. Människan kan leva eller
i alla fall vistas i nästan alla naturliga
miljöer på jorden. Om vi ger kroppen
tid att acklimatisera sig, och inte utsät-
ter den för maximal stress direkt, kan vi
leva och verka i polarområden, öknar,
på höga berg och till och med på och i
havet. Det är det som gjort att vi idag
dominerar jorden. Det finns även folk-
grupper som idag är speciellt genetiskt
adapterade för alla dessa extrema miljö-
er. 
Vår arts anpassningsförmåga kan

komma att testas ytterligare när vi ska
möta den snabba klimatförändringen
som sker nu, men vi har klarat stora
omställningar förut och har i bagaget en
repertoar av fysiologiska försvar mot så-
dana förändringar.



Det verkar alltså som om vi människor
kan anpassa oss ganska bra till hög höjd,
delvis med användande av samma me-
kanismer för att hantera syrebrist som
vid fridykning. Men hur kan det
komma sig att vi har denna anpass-
ningsförmåga? Kanske har vi dessa an-
passningar till dykning för att männi-
skans förfäder en gång hämtat sin mat
genom att dyka i grunda hav – som en
sorts strandapor (Schagatay 2014).
Några av våra tidigaste direkta förfäder
levde för 160 000 år sedan i en grotta
vid havet i Östafrika, och livnärde sig
till stor del på musslor (Jerardino &
Marean 2010). Kanske har en sådan
episod i vår tidiga historia gjort att vi ut-

vecklat egenskaper som tillåtit att vi se-
nare kunnat sprida oss till hög höjd? 
Det är lättare att leva nära havsytan

och finns mer mat att hämta där än i
höga berg, vilket talar för att det är str-
andlivet med dykning som gjort oss ge-
netiskt anpassade till syrebrist, inte hög
höjd. Dessa egenskaper har vi sedan
kunnat använda oss av för att nå höga
höjder. 
Teorin att människans förfäder en

gång levt av mat som de hämtat ur havet
genom att dyka är kontroversiell, men
de senaste decennierna har allt fler olika
kunskapsområden bidragit med nya
fynd som stödjer teorin (Vaneechoutte
et al, 2011). Hjärnans behov av fettsy-
ror som främst finns i marin mat är ett
argument för att våra förfäder haft en

Expeditionen, med bland andra svenskan Annelie Pompe, står äntligen på den isiga toppen av Mt Everest 8848 m.
Mätningar på deltagarna utfördes före och efter bestigningen.





   

viktig period vid havet, människans ti-
diga spridningsmönster längs kusterna
på väg ut ur Afrika ett annat (Vanee-
choutte et al, 2011). 
Genom att bygga vidare på denna

kunskap kan vi klarlägga hur kroppens
försvar mot syrebrist fungerar, och hur
vi bättre förbereder oss för idrottspre-
station på hög höjd.


Människan kan prestera bra på hög
höjd givet att man lägger ner tillräcklig
tid på att acklimatisera sig. Den indivi-
duella förmågan att anpassa sig är olika,
och om man kunde veta i förväg om
man själv är ”tålig” eller ”känslig” för
hög höjd skulle det underlätta förbere-
delserna. 
Våra nya fynd visar att samma eller

liknande mekanismer som gör männi-
skor bra på fridykning, gör att man blir
bra på att klara hög höjd. Två sådana
mekanismer är en stark dykrespons som
prioriterar blodflödet till delar av krop-
pen som är känsliga för syrebrist, och en
stor mjälte med förmåga att tillfälligt
höja mängden cirkulerande röda blod-
kroppar. Det gör att vi tror att man ska
kunna utveckla ett test, som genom att
man håller andan på låg höjd kan visa
hur känslig man är för hög höjd. Vi
fortsätter vår forskning i riktning mot
att utveckla och utvärdera ett sådant
test i olika grupper av personer som ska
vistas på hög höjd, till exempel skidåka-
re.

         

Beidleman, B. A., Muza, S. R., Fulco, C. S.,
Cymerman, A., Ditzler, D. T., Stulz,
D., Lewis, S. F. (2003). Intermittent al-
titude exposures improve muscular per-
formance at 4,300 m. Journal of Appli-
ed Physiology, 95(5), 1824-1832. 

Burtscher, M., Flatz, M., & Faulhaber, M.
(2004). Prediction of susceptibility to
acute mountain sickness by SaO2 valu-
es during short-term exposure to hy-
poxia. High altitude medicine & biolo-
gy, 5(3), 335-340. 

Butler PJ, Woakes AJ. Heart rate in humans
during underwater swimming with and
without breath-hold. Respiration Phy-
siol. 1987;69:387-99.

Bärtsch, P., & Gibbs, J. S. R. (2007). Effect
of altitude on the heart and the lungs.
Circulation, 116(19), 2191-2202. 

Bärtsch, P., & Saltin, B. (2008). General in-
troduction to altitude adaptation and
mountain sickness. Scandinavian jour-
nal of medicine & science in sports,
18(s1), 1-10. 

Daanen, HAM, 2003. Finger cold-induced
vasodilation: a review. Eur J Appl Phy-
siol 89: 411- 426. 

Engan, H., Lodin-Sundström, A., Schaga-
tay, F., & Schagatay, E. (2014). The ef-
fect of climbing Mount Everest on sple-
en contraction and increase in hemo-
globin concentration during breath
holding and exercise. High altitude me-
dicine & biology, 15(1), 52-57. 

Femling, Markus 2011, Acklimatisering till
kyla - Effekterna av utomhusaktiviteter
på prestationsförmågan vid handkyl-
ning. Examensarbete inom Turismve-
tenskap, Campus Åre, Mittuniversite-
tet.

Fulco, C., Rock, B. P., & Cymerman, A.
(1998). Maximal and submaximal exer-
cise performance at altitude. 

Grocott, M. P., Martin, D. S., Levett, D. Z.,
McMorrow, R., Windsor, J., & Mont-
gomery, H. E. (2009). Arterial blood
gases and oxygen content in climbers
on Mount Everest. New England Jour-
nal of Medicine, 360(2), 140-149. 

Herzog Maurice 1951. “Annapurna. Premi-
er 8000” (1951). Bok utgiven på Svens-
ka: ”Annapurna – 8000 meter”, Ving-
förlag 1953, 280 sidor.

Holmström, P., Mulder, E., Lodin-Sund-
ström, A., Limbu, P., & Schagatay, E.
(2019). The Magnitude of Diving Bra-
dycardia During Apnea at Low-Altitu-
de Reveals Tolerance to High Altitude
Hypoxia. Frontiers in physiology, 10,
1075. 

Imray, C., Wright, A., Subudhi, A., &
Roach, R. (2010). Acute mountain
sickness: pathophysiology, prevention,
and treatment. Progress in cardiovascu-
lar diseases, 52(6), 467-484. 

Jelkmann, W. (2011). Regulation of eryt-
hropoietin production. The Journal of
physiology, 589(6), 1251-1258. 

Jerardino A, Marean CW, 2010, Shellfish
gathering, marine paleoecology and
modern human behavior: perspectives
from cave PP13B, Pinnacle Point,
South Africa. Journal of Human Evolu-
tion 59 (2010) 412-424.

Laaksonen M, Lodin-Sundström A., Engan
H., Lundgren V., Schagatay E, 2010.
Effects of hand chilling on manual dex-
terity and shooting performance in bia-
thletes. Abstract, 5th International
Congress on Science and Skiing, St.
Christoph am Arlberg, Austria.

Naeije, R. (2010). Physiological adaptation
of the cardiovascular system to high al-
titude. Progress in cardiovascular disea-
ses, 52(6), 456-466. 

Roach, R. C., Hackett, P. H., Oelz, O.,
Bärtsch, P., Luks, A. M., MacInnis, M.
J., Committee, L. L. A. S. C. (2018).
The 2018 Lake Louise acute mountain
sickness score. High altitude medicine
& biology, 19(1), 4-6. 

Rodríguez-Zamora, L., Lodin-Sundström,
A., Engan, H., Höök, M., Patrician, A.
D., E, & Schagatay, E. (2015). Effects
of altitude acclimatization on spleen
volume and contraction during sub-
maximal and maximal work in lowlan-
ders (abstract). ECSS 

Schagatay, E., Andersson, J., Hallén, M., &
Pålsson, B. (2001). Selected contribu-
tion: role of spleen emptying in pro-
longing apneas in humans. Journal of
Applied Physiology, 90(4), 1623-1629. 

Schagatay, E. Human Breath-Hold Diving
Ability and its Underlying Physiology
(2014) Human Evolution, Vol. 29 n. 1-
3 (125-140) – 2014.

Schoene, R., Lahiri, S., Hackett, P., Peters,
R., Milledge, J., Pizzo, C., Maret, K.
(1984). Relationship of hypoxic venti-
latory response to exercise performance
on Mount Everest. Journal of Applied
Physiology, 56(6), 1478-1483.

Scholander, PF, HT Hammel, KL Ander-
sen, Y. Lyning… Cold vasodilation and
cold acclimatization in the hands of
British fish filleters. J. Appl. Physiol.
17: 346-48,

Starfelt, V., Rodriguez, L., Patrician, A.,
Olander, C., Lodin-Sundström, A., &
Schagatay, E. (2018). Association
between the diving response during
apnea at sea level and the arterial oxy-
gen saturation at simulated high altitu-
de. XII World Congress on Mountain
Medicine, 21-24 November 2018 –
Kathmandu, Nepal. 

Stocks, J. M., Taylor, N. A., Tipton, M. J.,
& Greenleaf, J. E. (2004). Human phy-
siological responses to cold exposure.
Aviation, space, and environmental
medicine, 75(5), 444-457. 

Vaneechoutte M, Kuliukas A, Verhaegen M
(eds), 2011. Was man more aquatic in
the past? Fifty Years after Alister Hardy
– Waterside Hypothesis of Human
Evolution. Bentham e-Books, 2011,
ISBN: 987-1-60805-244-8. 

West, J. B. (1984). Human physiology at
extreme altitudes on Mount Everest.
Science, 223, 784-789. 

West, J. B. (2004). The physiologic basis of
high-altitude diseases. Annals of Inter-
nal Medicine, 141(10), 789-800. 

West, J. B. (2006). Human responses to ex-
treme altitudes. Integrative and compa-
rative biology, 46(1), 25-34.  


















   

Ilängdskidåkning och skidskytte
framkommer tävlingar som går på
så kallad hög höjd. Vid 14 av de se-

naste 23 Olympiska vinterspelen (vin-
ter-OS), till exempel, har längd- och
skidskyttetävlingarna genomförts på
en höjd som är minst 1000 meter över
havsnivå (m.ö.h.). Dessutom utförs
världsmästerskapet i skidskytte i febru-
ari 2020 i Antholz i Italien på 1650
m.ö.h. och vid de kommande vinter-
OS, Beijing 2022, kommer både
längd- och skidskyttetävlingarna att
genomföras vid 1600–1700 m.ö.h. 
Det finns många definitioner av hög

höjd men för elitprestation inom
längd skidåkning och skidskytte hand-
lar det oftast om cirka 1300 till 1800

m.ö.h. Vid dessa höjder påverkas män-
niskokroppens fysiologi och presta-
tionsförmåga olika, som kan bero på
varifrån en individ kommer samt hur
väl acklimatiserad personen är (Chap-
man et al. 2010). Därmed har idrottare

som har växt upp eller som bor under
längre perioder på hög höjd andra
förutsättningar när det kommer till
tävlingar i dessa höjder jämfört med at-
leter som kommer från låg höjd, som
till exempel Sverige.



Den största fysiologiska påfrestningen
som uppstår vid vistelser till hög höjd är
en lägre syresättning av blodet i lungor-
na, på grund av ett lägre lufttryck på
höjd och därmed en lägre tryckgradient
mellan lungorna och blodet. Med
mindre syre i blodet transporteras
mindre syre till arbetande muskulatu-
ren (och andra viktiga kroppsdelar, ex-

Det är ytterst viktigt att träning på hög höjd anpassas till individen. Vid Nationellt
Vintersportcentrum pågår en satsning mot OS i Beijing 2022. Syftet är bland annat
att undersöka hur det är möjligt att optimera varje idrottares individuella förutsätt-
ningar att prestera på hög höjd. 
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empelvis hjärnan) under träning. Efter-
som syre krävs i cellerna för att kunna
omsätta energi blir slutresultaten en
minskning i hur snabbt energi kan leve-
reras till muskulaturen och därmed en
kompromissad prestation. Detta försö-
ker kroppen kompensera för genom att
öka ventilationen, det vill säga den tota-
la volymen luft som andas in varje
minut, för att kunna öka syremängden
i lungorna och därmed syresättningen i
blodet. En ökning i ventilation har vi-
sats vara en av de tidigaste och tydligas-
te anpassningar som sker under träning
på hög höjd och kan därmed vara en in-
tressant variabel att undersöka vid vis-
telser på höjd.

På höjd förlorar kroppen vätska,
dels på grund av ökad ventilation men
framförallt via urin (så kallad diures).
Detta leder till att plasmavolymen i
blodet minskar och därmed blir hjär-

tats slagvolym lägre (på grund av Frank
Starlings lag). För att kunna bibehålla
hjärtats pumpkapacitet vid en given ar-
betsbelastning kompenserar kroppen
genom att öka hjärtfrekvensen. 
En lägre syresättning i blodet i sam-

band med en minskad plasmavolym
leder till att betydligt mindre syre leve-
reras till den arbetande muskulaturen,
som begränsar aerobisk energiomsätt-
ning markant. Vid träning på lägre ar-
betsintensiteter bör detta inte påverka
en uthållighetsidrottares förmåga att
prestera. 
Däremot vid högre arbetsintensite-

ter, såsom vid högintensive intervall -
träning (så kallad HIT) eller tävlingar,

Frank Starlings lag inne-
bär att om hjärtats blod-
volym i slutet av hjärtats

vilofas ökar kommer
hjärtmuskeln kontraheras
kraftigare, och vice versa.

”





   

innebär detta att prestationsförmågan
minskar. Till stor del beror detta på att
den maximala syreupptagningsförmå-
gan (VO2max), som består av hjärtats
förmåga att pumpa ut blod och musk-
lernas förmåga att använda syre, blir
lägre på hög höjd. En individs VO2max
har visat sig att minska relativt linjärt i
relation till höjd och det finns evidens
för att siffran minskar generellt sett
cirka sju procent för varje 1000 m.ö.h.
man bestiger sig (Wehrlin & Hallen
2006). Dock är denna minsk ning indi-
viduell och beror på bland annat lung-
ornas gasutbytesförmåga. 
Det har uppskattats att cirka 50 pro-

cent av uthållighetsidrottare har en be-
gränsad förmåga att upprätthålla nor-
mal syresättning i blodet vid maximalt
arbete även på havsnivå (Powers et al.
1988) och med stor sannolikhet har
dessa idrottare också större minskning
av syreupptagningsförmågan, och där-
med prestationsförmågan, på hög höjd
(Chapman et al. 2010).
En annan faktor som påverkas av

hög höjd är återhämtningen. Det tar
längre tid för den aktive att återhämta

sig från enstaka träningspass. Även vid
träning, till exempel vid korta hög in-
tensiva intervaller i längdskidåkning,
såsom sprintåkning, kan höjden mar-
kant påverka återhämtningen mellan
intervallerna vilket kan leda upp till tio
procents minskning i prestation (Bros-
nan et al., 2000).


Under vistelser på hög höjd anpassar
sig kroppen till den nya miljön och
denna process kallas för acklimatiser-
ing. En av de viktigaste förändringarna
är att lägre nivåer av syre i blodet sti-
mulerar njurarna att öka utsöndringen
av hormonet erytropoietin (EPO),
som i sin tur stimulerar benmärgen att

börja producera mer röda blodkroppar
för att öka transporten av syre i blodet.
Därmed ökar också blodets syresätt-
ning så småningom vilket i sin tur leder
till att arbetande muskulatur har till-
gång till större mängd av syre. 
Även ventilationen vid submaxima-

la arbetsintensiteter blir något lägre. Så
småningom förbättras också presta-
tion, men inom uthållighetsidrotter
som längdskidåkning och skidskytte
kommer nivån sällan tillbaka till den
som på havsnivå (Burtscher et al.
2018). 
På grund av acklimatiseringsproces-

sen, och de positive effekterna på både
fysiologi och prestation, använder
många uthållighetsidrottare höghöjds -
träning som förberedelse inför tävling-
ssäsongen och särskilda tävlingar som
sker på hög höjd.

Det finns flera olika modeller för att
få kroppen att anpassa sig till hög höjd
och vilken modell man använder sig av
kan bero på målet med träningen: är det
för att kunna tävla på hög höjd, eller är
det för att kunna få de fysiologiska ef-
fekterna för att sedan kunna prestera
bättre på låg höjd? I många fall kan
praktiska skäl vara avgörande. Oav sett
vilken modell man använder så behöver
kroppen tid att acklimatisera sig till höj-
den. Om träningen genomförs på rela-
tivt låg höjd (det vill säga, på cirka
500–2000 m.ö.h.) krävs det cirka fem
dagar för att acklimatisera sig. Vid trä-
ning på 2000–3000 m.ö.h. krävs det en
till två veckor och över 3000 m.ö.h. kan
behöva mer än två veckor (Chapman et
al. 2010).


De olika modellerna som kan användas
för hög höjds träning har beskrivits i
detalj av Millet et al. (2010). Så kallad
Live High-Train High (LHTH) är en
modell som baseras på att både leva och
träna på hög höjd. Denna modell max-
imerar totaltiden på höjd, som kan tol-

kas som en fördel, men samtidigt ut-
sätts kroppen för stora fysiologiska an-
strängningar och träningsförmågan
blir begränsad. Beroende på vilket höjd
man befinner sig så minskar tränings -
intensiteter av naturliga skäl. Detta kan
leda till en begränsad förmåga att sti-
mulera utvecklingen eller bibehållan-
det av VO2max eftersom kravet från ar-
betande muskulaturen, samt syretrans-
porten, är minskade. Med andra ord,
även om nybildning av röda blodkrop-
par sker i blodet, som brukar tolkas
som en fördel för uthållighetspresta-
tion, behöver den totala prestationen
inte förbättras på grund av andra be-
gräsningar som sker på hög höjd.
En annan modell kallas för Live

High-Train Low (LHTL) där man bor
på hög höjd men genomför en del av
sina träningspass, framförallt den hög -
intensiva träningen, på låg höjd. Med
denna modell försöker man förbigå
problematiken av en lägre syretrans-
port vid träning och på det sättet bibe-
hålla träningsintensiteten och därmed
möjligheten att öka VO2max. Målsätt-
ningen med denna modell är att försö-
ka dra fördelar av förändringarna i blo-
dets syretransportförmåga, som sker
under de timmarna man lever på hög
höjd, men samtidigt bibehålla trä-
ningskvalité och prestationsförmåga. 
Det finns även andra träningsmodel-

ler vad gäller höghöjdsträning såsom
Live Low-Train High (LLTH) och Live
High-Train Low and High (LHTLH).
Även andra typer av praktiska lösningar
har introducerats för att simulera vistel-
ser på hög höjd, till exempel höghöjds -
kammare eller -tält, där man kan träna
och sova på hög höjd utan att behöva
lämna hemmet, resa eller ändra andra
delar av träningsmiljön.




Som tidigare nämnts så arrangeras det
många längd- och skidskyttetävlingar
på hög höjd. Om det handlar om ett
mästerskap så bör man som idrottsutö-
vare anpassa sin träning för att vara i
bästa form just vid det tillfället. För att
prestera på hög höjd har det rekom-
menderats att man genomför sina för-
beredelser vid samma höjd som tävling-
arna går för att acklimatisera sig och för-
lora så lite av prestationsförmågan som
möjligt (Chapman et al. 2010). Proble-
matiken inom längdskid åkning och

Maximal syreupptagnings-
förmåga (VO2max) =

hjärtats förmåga att pumpa
ut blod (minutvolym)  x

musklernas förmåga att an-
vända syre (arteriell-venös

O2 differens).

”
Under vistelser på hög höjd
anpassar sig kroppen till den
nya miljön och denna process
kallas för acklimatisering.

”





   

skidskytte är att tävlingssäsongerna är
relativt långa och världs cuptävlingar
brukar komma tätt inpå mästerskapen,
som påverkar hur acklimatiseringsperi-
oderna kan planeras in i schemat. Detta
kan leda till kompromisser i acklimati-
seringsprocessen alternativt tävlings-
schemat om ett mästerskap ska priorite-
ras (som till exempel vinter-OS).
För att optimera sin prestationsför-

måga vid de kommande världsmäster-
skapen och vinter-OS på hög höjd har
både längd- och skidskyttelandslagen
valt en strategi som bygger på att id-
rottsutövarna har möjlighet att vistas
på en höjd på cirka 1800 m.o.h. relativt
ofta för att bli mer toleranta mot de ef-
fekterna som hög höjd medför. Efter-
som effekterna av hög höjd är individu-
ella krävs det att man har kunskap om
sin acklimatisering samt återhämtning
och i samarbete med Nationellt vinter-
sportcentrum vid Mittuniversitetet har
landslagen påbörjat ett projekt för att
monitorera individernas anpassningar.


I samarbete med Svenska Skidskytte-
förbundet, Svenska Skidförbundet,
Sveriges Olympiska Kommitté och
Riksidrottsförbundet genomför Natio-
nellt vintersportcentrum nu en sats-
ning mot Vinter-OS i Beijing 2022.
Projektet syftar till att undersöka hur
höjden påverkar den individuella id-
rottaren så att varje individs förutsätt-
ningar för att träna men framförallt
prestera på höjd kan optimeras.
I första skedet samlades det in data i

samband med landslagens vistelse till
Font Romeu (1800 m.o.h.) i Frankrike
under hösten 2019. Fysiologiska tester

på havsnivå genomfördes före och efter
vistelsen på Nationellt vintersport-
centrum i Östersund. Med vissa indivi-
der genomfördes även enklare tester på
havsnivå för att förutsäga höjdkännslig-
het innan idrottarna anlände till höjd. 
Under landslagens träningsläger på

höjd mättes utöver vanliga träningsva-
riabler bland annat blodets syremätt-
nad, vilopuls, sömn, stress, återhämt-
ning och vätskebalans dagligen. 
Under vistelsen genomfördes även

enklare fysiologiska tester för att un-
dersöka hur höjden påverkade varje in-
divids prestationsförmåga och hur de
anpassade sig. Sömndata samlades in
även före och efter vistelsen för att un-
dersöka hur sömnen påverkades av
höjden. Eftersom järn är ett viktigt mi-
neral för syretransporten i blodet togs
även blodprover innan och efter trä-
ningslägret för att kunna individuali-
sera järntillskott hos aktiva och där-
med optimera effekten som höjd har
på blodet.

En viktig del av projektet är att de
aktiva samt tränarna ska få snabb åter-
koppling så att de kan snabbt anpassa
träningen på höjd. Förutom den dagli-
ga återkopplingen under lägret presen-
terades mer ingående analyser och re-
sultat för idrottarna och tränarna
innan tävlingssäsongen 2019/20 drog
igång. Utifrån den samlade informa-
tionen och erfarenheten är nästa steg
nu att utveckla projektet vidare mot
vinter-OS i Beijing 2022.


Människokroppens fysiologi och pre-
station påverkas av hög höjd. Under
vistelser till hög höjd försöker kroppen
anpassa sig till den nya miljön och
denna process kallas för acklimatiser-
ing. På grund av logistiska faktorer
inom elitlängdskidåkning och -skid-
skytte, men framförallt eftersom höj-
den påverkar de aktiva individuellt, är
det ytterst viktigt att träning på hög
höjd är individanpassat. Genom
grundliga analyser av acklimatiser-
ingsprocessen hos individer kan trä-
ningen och prestationen på hög höjd
därmed optimeras.
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Live High-Train High:
den aktive både bor och tränar på hög höjd

Live High-Train Low:
den aktive bor på hög höjd och genomför sin träning på låg

höjd
Live High-Train Low and High:

den aktive bor på hög höjd och genomför sin träning både på
låg och hög höjd

Live Low-Train High:
den aktive bor på låg höjd och tränar på hög höjd

Under landslagens tränings-
läger på höjd mättes utöver
vanliga träningsvariabler
bland annat blodets syre-
mättnad, vilopuls, sömn,
stress, återhämtning och
vätskebalans dagligen.

”





   

Kvinnliga idrottare 
i outforskat 
territorium
Ojämlikhet mellan könen förekommer inom den idrottsvetenskapliga forskningen precis som i
samhället i övrigt. Det är inte ovanligt att prestationsrelaterade forskningsstudier inom idrotts-
fysiologi endast använder män som försökspersoner. Resultaten tillämpas ofta direkt på kvinnor
trots att män och kvinnor skiljer sig både fysiskt och fysiologiskt på ett sätt som påverkar presta-
tionen. En anledning till att inte inkludera kvinnliga försökspersoner är svårigheterna att stan-
dardisera och kontrollera för kvinnliga hormoncykler. 

AV KERRY MCGAWLEY, FRANCESCO SELLA & ØYVIND KARLSSON

En kvantitativ analys av köns-
skillnader i idrottstävlingar
visar att män vanligtvis är åtta

till tolv procent snabbare än kvinnor.1

Med matematisk modellering före -
slogs det att kvinnor skulle springa
snabbare än män över maratondi-
stansen i 19982 – det hände uppenbar-
ligen inte – och att den snabbaste
olympiska 100-meters sprint-tiden
skulle komma att springas av en kvin-
na år 21563 – vi får se! Fysiologiska
skillnader mellan könen är förstås obe-
stridbara. Men hur skulle kvinnor pre-
stera idag i förhållande till män, och
hur annorlunda skulle våra uppfatt-

ningar av kvinnlig idrott vara, om det
”svagare” könet hade fått liknande ni-
våer av social-, politisk-, ekonomisk-,
medial- och forskningsuppmärksam-
het under åren?



Trots en rörelse för jämställdhet mellan
kvinnor och män, generellt, är spelpla-
nen fortfarande ojämn vad gäller kvinn-
liga och manliga möjligheter inom elit -
idrott. Det skulle dröja fram till år 1992
innan kvinnor fick tävla i skidskytte på
Olympiska vinterspelen (vinter-OS),
trots att män hade tävlat sedan 68 år ti-
digare när spelen började i Chamonix,
Frankrike, 1924. Och inom längdskid -

åkning var det så sent som 2010, i Van-
couver, Kanada, som kvinnor fick möj-
lighet att tävla i alla discipliner som män
tävlar i på vinter-OS. 
Även om kvinnor idag på de flesta in-

ternationella tävlingar deltar i samma
antal discipliner inom både skidskytte
och längdskidåkning åker kvinnorna
kortare distanser. Denna typ av könsdis-
kriminering finns även i andra idrotter
(faktaruta 1). Är detta för att kvinnor är
mindre uthålliga eller kapabla än män?
Behöver kvinnor mer skydd från fysisk
ansträngning än män? Eller finns det en
mer trolig förklaring idag, år 2020?
Fram till vinter-OS 1992 i Albert-

ville, Frankrike, hade kvinnor stått för
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� Grand Slam tennis: män spelar
fem set och kvinnor tre.

� Friidrott: män tävlar i tiokamp
och kvinnor i sjukamp.

� Landsvägscykling: män får cykla
280 km om dagen och kvinnor
140 km (på sommar-OS i Tokyo
i år kommer herrarna att cykla
234 km [med 4865 höjdmeter]
och damerna 137 km [med 2692
höjdmeter]).
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mindre än 25 procent av deltagandet.
Kvoten har förbättrats vid varje vinter-
OS sedan dess och i 2018 i Pyeong-
chang, Sydkorea, var 43 procent av
deltagarna kvinnor. Denna förändring
är resultatet av en målmedveten ut-
veckling av kvinnors rättigheter under
senare tid, och en specifik medveten-
het om jämställdhet mellan kvinnor
och män inom idrott. Rörelsen för
dessa lika villkor är ingen ny händelse,
utan har letts av flera exceptionella

kvinn ligare idrottare under många år4

(faktaruta 2).



Ojämlikhet mellan könen är ett omfat-
tande problem och idrottsvetenskaplig
forskning har inte varit immun. Att för-
sökspersoner inom idrottsfysiologi- och
prestationsrelaterade forskningsstudier
enbart består av män är inte ovanligt
även idag, trots kvinnors deltagande i

idrott och ett behov av kunskap som rör
båda könen. 
Forskningsresultat från manliga grup -

per generaliseras ofta till och tillämpas
direkt på kvinnor, trots att män och
kvinnor skiljer sig både fysiskt och fysio-
logiskt på ett sätt som påverkar prestatio-
nen. En anledning som ges för att inte re-
krytera kvinnor till forskningsstudier är
svårigheterna förknippade med att stan-
dardisera och kontrollera för kvinnliga
hormoncykler.5 Istället för att försöka ta
tag i problematiken verkar det som att
forskares reaktion oftare har varit att för-
neka att den finns, eller vägra inse att den
är relevant eller viktig.
Forskare med ett fokus på skidskytte

och längdskidåkning har undersökt
könsskillnader på elitnivå, men då oftast
ur ett prestationsperspektiv och mindre
vanligt ur ett hormonellt perspektiv. 
Skidskyttar bär ett gevär på ryggen

under tävlingar som måste väga minst
3,5 kg och på grund av att vikten är un-
gefär standardiserad är belastningen i
snitt relativt högre för damerna. Effek-
terna av denna skillnad har nyligen un-
dersökts av forskare på Nationellt vin-
tersportcentrum vid Mittuniversitetet i
Östersund. Det visades att Sveriges


� Tidsrekordet för att simma över den engelska kanalen hölls kontinuerligt av
två olika kvinnor i 28 år mellan 1926 och 1954, först av Gertrude Ederle från
USA (1926–1951) sedan av Winnie Roach-Leuszler från Kanada
(1951–1954).

� Bobbi Gibb blev den första kvinnan att springa Boston Marathon i 1966, 69
år efter det att tävlingen började (för män) i 1897; Gibb fick gömma sig i
buskarna innan tävlingen och deltog inofficiellt efter tävlingsdirektören hade
nekat hennes deltagande på grund av att ”Kvinnor är inte tillåtna, och dessu-
tom är de inte fysiologiskt kapabla".

� Jasmine Paris vann den 268-mile (431-km) Montane Spine Race i Storbri-
tannien i 2019 med en rekordtid som var tolv timmar snabbare än det föregå-
ende manliga rekordet; det åstadkom hon samtidigt som hon pumpade
bröstmjölk åt sin 14-månaders dotter vid checkpoints längs tävlingsbanan.

Forskare med ett fokus på skidskytte och längdskidåkning har undersökt könsskillnader på elitnivå, men då oftast ur ett prestationsperspektiv
och mindre vanligt ur ett hormonellt perspektiv. Johanna Skottheim, bilden, tillhör ett starkt svenskt damlag i skidskytte.







   

kvinnliga elitskidskyttar har ett lägre sy-
reupptag och en lägre aerobisk energi-
omsättning än elitmännen, men svarar
på ett relativt liknande sätt på den extra
belastningen av geväret.6

Ett antal andra prestationsrelaterade
studier har undersökt olika fysiska, fysi-
ologiska, och biomekaniska skillnader
mellan kvinnor och män inom skidskyt-
te och längdskidåkning (faktaruta 3). På
grund av det omfattande arbete som har
genomförts under de senaste åren har
kvinnliga idrottare och deras tränare
möjligheten att förbättra tränings- och
tävlingsstrategier, och därmed optimera
tävlingsförberedelser och prestation.

 

Menstruationscykeln är en biologisk
rytm hos kvinnor som karakteriseras av
samspelet mellan olika könshormon,

till exempel östrogener och progeste-
ron (figur 1). En typisk menstruation-
scykel varar i 28–32 dagar och börjar
med en follikelfas, som varar i cirka
12–14 dagar och karakteriseras av låga
nivåer av progesteron och sakta ökande
nivåer av östrogener (fas 1 och 2 i figur
1). Ägglossningen sker omkring mitten
av menstruationscykeln och karakteri-
seras av en pik i östrogennivåer. Efter
ägglossningen följer lutealfasen, som
varar i cirka 12–14 dagar och karakteri-
seras av höga progesteronnivåer och re-
lativ höga nivåer av östrogener (fas 3
och 4 i figur 1).



Kunskap om effekterna av kvinnliga
hormoncykler på träning och prestation
är begränsad och detta leder till en brist i
förmågan att kunna förbereda kvinnliga
idrottare optimalt inför tävlingar. Des-
sutom rapporterar många kvinnliga id-
rottare att hormonsvängningar under
menstruationscykeln påverkar träning
och prestationsförmåga negativt, men
det finns lite information om hur hon
eller hennes tränare ska kunna hantera
dessa situationer. 
Ett antal studier har undersökt hur de

olika faserna av menstruationscykeln

påverkar fysiska och fysiologiska förmå-
gor i individuella och lagidrotter. Men
på grund av relativt få försökspersoner,
samt metodologiska skillnader i studie-
designer (till exempel, antal och defini-
tioner av menstruationscykelfaserna,
testprotokollen, idrottarnas prestations -
nivåer och själva idrotten som under-
söks), har resultaten från studierna ofta
ifrågasatts.
Effekterna av periodiserad träning i

förhållande till menstruationscykeln
har tidigare undersökts. En studie på
måttligt tränade kvinnor visade att kon-
centrerad benstyrketräning under de
första två veckorna av menstruationscy-
keln (follikelfasen, fas 1 och 2) leder till en
större förbättring i muskelstyrka och
kraftutveckling jämfört med koncentre-
rad styrketräning under de sista två
veckorna av cykeln (lutealfasen, fas 3 och
4).11 Dessutom resulterade koncentre-
rad styrketräning under follikelfasen i
en större ökning av fettfri kroppsmassa
jämfört med en kontrollgrupp, där
måttliga nivåer av styrketräning utför-
des under hela menstruationscykeln. 
Dessa resultat stödde en tidigare stu-

die med otränade kvinnor som visade
att koncentrerad styrketräning under
follikelfasen ledde till en större effekt på
muskelstorlek (hypertrofi) och styrka
jämfört med koncentrerad styrketrä-
ning under lutealfasen.12

Trots dessa studier saknas det för när-
varande information om träningsperio-
disering kring menstruationscykeln hos
elitidrottare. Med tanke på de unika fy-
siska och fysiologiska egenskaperna och
kraven som skiljer elitidrottare från
icke-elitindivider behövs ytterligare
forskning för att kunna ge lämpliga re-
kommendationer till denna specifika
grupp kvinnor.


� Manliga längdskidåkare var cirka
12,5 procent snabbare än kvinn-
liga längdskidåkare under en
sprinttävling med skateteknik,
men skillnaden varierade beroen-
de på terrängen, där män var
cirka 11, 18 och 9 procent snab-
bare vid platt-, uppförs- respekti-
ve utförsåkning. Den större
könsskillnaden vid uppförsåk-
ning var associerad med olika val
av subtekniker, där män använde
högre växlar oftare än kvinnor.7

� Jämfört med kvinnliga elitläng-
dskidåkare har manliga elitåkare
rapporterat mer överkroppsstyr-
keträning samt uthållighetsträ-
ning. Män har också mer över-
kroppsmassa relativt till total
kroppsmassa och har en högre
maximal överkroppsstyrka jäm-
fört med kvinnor. Dessutom
ökar könsskillnaderna i över-
kroppskraftutveckling vid ökade
träningsintensiteter.8

� De bästa kvinnliga skidskyttarna
i världen åker cirka 12 procent
långsammare än de snabbaste
manliga skidskyttarna under
världscupsprinttävlingar, och
skjuter även cirka 11 procent
långsammare. Men det finns
ingen könsskillnad i skjut-
ningsprestation (det vill säga,
antal träffar).9

Figur 1.
Faserna av den kvinnliga menstruationscykeln i förhållande till ändringar i östrogen-
och progesteronnivåer (modifierad från Sims & Heather 5).


”Kvinnor är inte små män. Sluta
äta och träna som en.” – skriver
Stacy Sims i ROAR10, en bok som
beskriver omfattande hur kvinnor
skiljer sig från män fysiologiskt och
hur det påverkar kvinnans nutri-
tion, prestation och hälsa.
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En omfattande enkät med 61 frågor som
handlar om kvinnliga idrottares men-
struationscykel och preventivmedel i
förhållande till träning, prestation, mo-
nitorering, planering, smärtor/plågor,
kommunikation och kunskap fylldes i
under 2019 av 24 kvinnliga elitlängdski-
dåkare och skidskyttar från de svenska
landslagen (nio längdskidåkare från A-
laget/Team Bauhaus [22–32 år]; nio
längdskidåkare från U-laget [18–22 år];
sex skidskyttar från A-laget [20–26 år]).
Målen med denna undersökning,

som leds av forskare på Nationellt vin-
tersportcentrum, var att kunna:
� förstå rutinerna som följs idag i sam-
band med menstruationscykeln;

� beskriva kunskapsnivån kring men-

struation och preventivmedel;
� utbilda och öka uppmärksamhet
bland idrottarna och tränarna genom
feedback och information;

� identifiera fokusområden för fram-
tidsforskning med Sveriges elitidrot-
tare.

En sammanfattad bild av svaren från en-
käten visas i tabell 1 (se sid 20 och 21).
Denna information kan användas som
referensmaterial för andra kvinnliga id-
rottare, samt tränare och stödpersonal
som jobbar med elitidrottare. 
Det är anmärkningsvärt att bara 13

av de 24 kvinnorna rapporterade en
menstruationscykel som varade i 23–35
dagar; att fem svarade ”0–7 dagar” anty-
der att visa individer kanske inte förstod
frågan. Elva kvinnor rapporterade att de
använder hormonella preventivmedel,

de flesta för att undvika att bli gravid,
men tre rapporterade att de hade slutat
använda preventivmedel för att de upp-
levde att det påverkade träning eller pre-
station. Fem kvinnor visst inte om pre-
ventivmedlet påverkade deras träning
eller prestation.
Nästan hälften av gruppen rapporte-

rade att menstruationsblödningar för-
svinner under perioder med många trä-
ningstimmar, medan sju av 24 inte viss-
te. Dessutom märkte en fjärdedel av
gruppen att menstruationsblödningar-
na försvinner under perioder med
många intensiva pass, medan elva inte
visste. Noterbart är att elva av kvinnorna
inte visste under vilken fas i menstrua-
tionscykeln de är i bäst eller sämst form.
Information om monitorering av,

planering runt och symptom relaterade
till menstruationscykeln presenteras i
figur 2 och 3, samt tabell 1. I figur 2A ser
man att mindre än en tredjedel av grup-
pen monitorerar sin menstruationscy-
kel och av dessa sju individer är det bara
två som noterar relaterade symptom. 
Ännu mer förvånande, kanske, är att

inga av dessa elitidrottare planerar sin
träning i förhållande till menstruations -
cykeln (figur 2B). I figur 2C ser man att
bara en individ ändrade sin träning
under det senaste året på grund av men-
struation, trots alla symptom som hade
upplevts av gruppen vid upprepade till-
fällen (figur 3).
Bara två av 24 kvinnor tyckte att de

har nog kunskap om hur menstruation-
scykeln kan påverka träning och presta-
tion. Dessutom tyckte bara en aktiv att
hennes tränare har tillräckligt med kun-
skap, medan nästan hälften tyckte att
tränaren inte har tillräckligt med kun-
skap och den andra hälften visste inte
(figur 2D). Huruvida detta fynd kan re-
lateras till dominansen av manliga hu-
vudtränare (endast två aktiva hade en
kvinnlig huvudtränare) återstår att se.
Trots den manliga dominansen tyckte
mer än hälften av gruppen att det inte är
svårt att prata med huvudtränaren om
menstruation. 
De som tyckte att det är svårt gav de

följande anledningarna:
”Jag brukar inte prata om det så
mycket med nån”
”Lite personligt, pratar knappt med
någon om det”
”Jag pratar hellre aldrig med folk om
det”
”Tabubelagt område, känns inte na-
turligt”.

Figur 2.
Svar till frågorna i enkäten: A. Monitorerar du din menstruationscykel och om du gör
det, noterar du även symptom? B. Planerar du din träning i förhållande till din men-
struationscykel? C. Hur många gånger har du ändrat din träning på grund av din
menstruation under det senaste året? D. Tycker du att din tränare har tillräckligt med
kunskap om hur menstruationscykeln kan påverka träning?”

Figur 3.
Antal kvinnor som rapporterade specifika smärtor/plågor vid upprepade tillfällen (mer
än en gång) i samband med de fyra olika menstruationsfaser (se figur 1 för definitio-
nerna) under det senaste året.





   





   

Tabell 1.
Information om menstruationscykeln och preventivmedel i förhållande till träning/prestation, monitorering/planering,
smärtor/plågor, kommunikation och kunskap hos 24 av Sveriges elitkvinnliga längdskidåkare och skidskyttar.
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Från enkäten kom det även fram att de
flesta av idrottarna skulle vilja veta mer
om hur menstruationscykeln påverkar
prestationsförmågan. Mer specifikt öns-
kar de att få veta mer om hur de kan an-
passa sin träning och återhämtning efter
cykeln så att de kan få mest möjligt ut av
sina träningsupplägg. 
Fler önskar även att få veta mer om

hur menstruationscykeln påverkar hälsa
generellt, så som vikten av att ha regel-
bunden mens, hur preventivmedel på-
verkar psykiska mående, sannolikheten
av att bli gravid i framtiden och hur
energibalans påverkar menstruationscy-
keln.


För att kunna utveckla mer könsspecifi-
ka träningsrutiner behöver det läggas
mer tid och fokus på frågor som rör
kvinnliga idrottare specifikt, med sär -
skilda mål att:
� öka kunskapsnivån hos idrottare, trä-
nare, stödpersonal, föräldrar, med
flera, om menstruationscykeln och
hur den kan påverka träning och pre-
station utifrån fysiologiska och andra
(exempelvis mentala) perspektiv;

� prata öppet med varandra om men-
struation och alla dess effekter i pre-
stations- och hälsosammanhang (i re-
lation till exempelvis träning, åter-
hämtning, välmående, med mera);

� monitorera menstruationscyklarna i
förhållande till symptom och effekter

på träning/prestation (det finns olika
appar nu för tiden som kan vara till
hjälp), för att kunna bygga upp en
personlig databas av information
som kan bidra till förbättrade indivi-
duella rutiner;

� genomföra forskningsstudier med
kvinnliga elitidrottare – här behöver
olika parter ta ansvar, inte bara fors-
kare men även finansiärer/företag,
idrottsförbund, tränare, idrottare,
med mera.
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Charlotte Kalla och Ebba Andersson i samspråk vid målgången efter 15 km skiathlon vid OS i Sydkorea.





   

Den Internationella Olympis-
ka Kommittén (IOK) har vid
flera tillfällen undersökt före-

komsten av olika sjukdomar under de
Olympiska vinterspelen (vinter OS)
för både seniorer och ungdomar.
Under vinter OS 2010 i Vancouver,
Kanada, rapporterades en incidens på

72 sjukdomstillfällen per 1000 idrotta-
re.1 Nästan två tredjedelar av alla de
tillfällena (det vill säga, 62 procent eller
45 per 1000) påverkade luftvägarna
och ungefär två tredjedelar av dessa till-
fällen (64 procent eller 29 per 1000)
orsakades av infektioner. Resterande
tillfällen orsakades primärt av mag-

och tarmsjukdomar (20 procent), följt
av hudsjukdomar (4,4 procent) och
andra sjukdomar, så som neurologiska,
urogenitala och psykiatriska sjukdo-
mar, kombinerat (6,7 procent).
Under vinter OS 2014 i Sochi, Ryss-

land, rapporterades en incidens på to-
talt 89 sjukdomstillfällen per 1000 id-
rottare.2 Återigen påverkade ungefär
två tredjedelar av alla tillfällen (64 pro-
cent eller 57 per 1000) luftvägarna och
ut av dessa orsakades 74 procent (42
per 1000) av en infektion. Som i 2010
orsakades resterande av tillfällena pri-
märt av mag- och tarmsjukdomar (11
procent). Andra sjukdomar rapporte-
rades som neurologiska (5 procent),
hudrelaterade (5 procent) och urogeni-
tala (4 procent).

Den som håller 
sig friskast vinner
Under vintern finns många exempel i tidningarna på elitidrottare som missar
viktiga tävlingar och förberedelser på grund av sjukdomar. Uppfattningen i all-
mänheten verkar vara att speciellt skidåkare är sjuka jämt. Forskningen visar
emellertid att skidåkare inte är mer sjuka än andra. Däremot krävs en förmåga
att motstå sjukdom för att bli en framgångsrik elitidrottare. 



Relativ fördelning av sjukdomar under vinter OS 2014 i Sochi. Totalt drabbades
ungefär nio procent av alla idrottare av någon form för sjukdom under spelen.
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Liknande siffror rapporterades för
ungdomarnas vinter OS i 2012 i Inns-
bruck, Österrike.3 Förekomsten av
sjukdomar var 84 tillfällen per 1000 id-
rottare och andelen som påverkade
luft vägarna var nästan två tredjedelar
(61 procent eller 51 per 1000). Dessa
siffror är även jämförbara med dem
som har rapporterats från Olympiska
sommarspelen (sommar OS) där
70–80 per 1000 idrottare drabbades av
någon form av sjukdom under sommar
OS 2012 i London, Storbritannien.4

Även på sommartid var sjukdomar som
drabbade luftvägarna vanligast (41
procent), följt av mag- och tarmsjuk-
domar (16 procent) och hudsjukdo-
mar (11 procent).4



I den enda forskningsstudien som har
undersökt förekomsten av sjukdomar
bland elitvinteridrottare över en längre
tidsperiod (det vill säga, mer än ett år)
analyserade Svendsen och kollegor trä-
nings- och sjukdomsdata från 39
elitaktiva längdskidåkare.5 Idrottarna i
studien självrapporterade i genomsnitt
tre till fyra tillfällen av luftvägsinfektio-
ner och/eller mag- och tarminfektioner
per år. Den genomsnittliga varaktighe-
ten var fem dagar per tillfälle och den
totala antal sjukdomsdagar var i snitt
19 dagar per år. Det fanns dock stora
individuella skillnader där exempelvis
16 procent av skidåkarna rapporterade
mer än fem sjukdomstillfällen per år.
Dessa individer kategoriserades som
extra benägna att bli sjuka.
När det kommer till prestation på

toppnivå har det rapporterats i samma
studie att längdskidåkare på världstopp
drabbas av färre sjukdomsdagar per år
jämfört med åkare på en någon lägre
internationell nivå (snitt [Range]: 14
[6-29] versus 22 [8-43]), trots att det
inte fanns signifikanta skillnader i trä-
ningsbelastningar eller antalet flygre-
sor, tävlingar eller dagar på höjd.5 Re-
sultatet ger stöd till förslaget om att för
att bli en framgångsrik elitidrottare
krävs en förmåga att motstå sjukdom
även under stora fysiologiska och psy-
kologiska påfrestningar.6

Generellt är långvariga studier på
elitidrottare begränsad i antal och ve-
tenskaplig kontroll, men informatio-
nen om längskidåkare är jämförbar
med resultaten från elitsimmare som i
genomsnitt rapporterade fyra tillfällen

av övre luftvägsinfektioner, mag- och
tarm sjukdomar och/eller urogenitala
infektioner per år.7 Värdena skiljer sig
ej hellre märkvärdigt från allmänna be-
folkningen som har rapporterats att
upplever i snitt två till fyra tillfällen av
luftvägsinfektioner per år8 och 0,3–0,4
mag-tarminfektioner per år.9 Svendsen
och kollegor drog därmed slutsatsen att
det är rimligt att anta att elitskidåkare i
allmänhet inte är mer benägna att få
dessa typer av infektioner jämfört med
andra idrottare eller allmänna befolk-
ningen. Däremot verkar det vara viktigt
för prestation att kunna undvika sjuk-
domar och hålla sig frisk.6


Svendsen och kollegor5 undersökte i
sin studie även riskfaktorerna för luft-
vägs- och mag- och tarmsjukdomar.
Den absolut största riskfaktorn visade
sig vara internationella flygresor, som
ökade risken för efterföljande symp-
tom med fem. 
Hemresor liksom interkontinentala

flygresor var förknippade med en stör-
re risk för symptom under dagarna
efter resan jämfört med utresan och
kontinentala flygresor. 
Den näst största riskfaktorn var del-

tagande i tävlingar, som ökade sanno-
likheten för att rapportera symptom
dagen efter med tre, en siffra som är
jämförbar med tidigare rapporter från
deltagande i en intensiv tävlingsperi-
od.10

Även vintermånaderna rapportera-
des vara associerade med en ökad risk
för symptom. 
Träning, kön och hög höjd rappor-

terades däremot att ha liten eller ingen
effekt på risken för att drabbas av sjuk-
domar.
I kontrast till resultaten presenterat

av Svendsen och kollegor i 20165 visa-
de samma forskningsgrupp ett år tidi-
gare att en större andel av männen rap-

porterade symptom på luftvägsinfek-
tion under Tour de Ski och i perioden
efter tävlingarna.10 Däremot har un-
dersökningarna från vinter OS1,2 kon-
sekvent visat på att en större andel av de
kvinnliga idrottarna drabbas av någon
form av sjukdom jämfört med män.
Betydelsen av kön i förhållande till risk
för sjukdom hos elitvinteridrottare är
därför oklar.


För Sverige blev vinter OS 2006 i Turin
de mest framgångsrika spelen någonsin
(en sjätte plats i medaljtabellen med sju
guldmedaljer). Däremot blev spelen ett
av dem sämsta i historien utifrån ett
norskt perspektiv (en trettonde plats
med två guldmedaljer). 
Sjukdomar och hälsorelaterade fak-

torer ansågs vara en av de viktigaste or-
sakerna till att det norska laget under-
presterade.11

Baserat på erfarenheterna i Turin
verkställde den Norska Olympiska
Kommitteen (Olympiatoppen) en
strategi för att minska antalet sjuk-
domstillfällen i perioden före samt
under vinter OS 2010 i Vancouver.11

Åtgärder som verkställdes inkluderade,
bland annat:
� utveckling av idrottsspecifika rikt-

linjer för förebyggande av sjukdo-
mar samt strategier för hantering av
nya tillfällen av sjukdom inom ett
lag;

� tät uppföljning från både internt
och externt (Olympiatoppen) häl-
soteam under hela säsongen;

� screening för allergier, astma och
andra luftvägsproblem samt ett
omfattande vaccinationsprogram
för idrottare, tränare och annan
stödpersonal;

� en större insats för att öka använd-
ningen av handsprit, samt rutiner
för att minimera handskakning och
nära kontakt med personer utanför
laget;

� idrottare med en stor tränings- och
tävlingsbelastning och idrottare be-
nägna att drabbas av luftvägsinfek-
tioner placerades i enkelrum under
förberedelserna till och under spe-
len för att minimera exponeringen
för smitta från andra.

Det norska laget som deltog i Vancou-
ver 2010 upplevde mindre än en tred-
jedel så många sjukdomstillfällen (to-
talt 5,1 procent av deltagarna) jämfört

Det är rimligt att anta att
elitskidåkare i allmänhet
inte är mer benägna att få
dessa typer av infektioner

jämfört med andra idrottare
eller allmänna befolkningen.

”




   

med laget som deltog i Turin 2006 (to-
talt 17,3 procent av deltagarna).11

Norska laget upplevde också färre sjuk-
domstillfällen än genomsnittet för alla
lag under vinter OS 2010 (7,2 pro-
cent).1

Den låga prevalensen av sjukdomar
jämfört med tidigare, samt andra län-
der, tyder på att åtgärderna var effekti-
va. Författarna betonade också att ett
stort förtroende och goda relationer
mellan det externa hälsoteamet, idrot-
tarna och stödpersonal verkade vara ett
kärnelement i de framgångsrika förbe-
redelserna och förebyggningen före
och under Vancouver 2010. Dock kan
det inte uteslutas att andra faktorer på-
verkade prestation och hälsa under de
olika vinter OS.


Som tidigare nämnts krävs det en för-
måga att motstå sjukdom för att bli en
framgångsrik elitidrottare. Förutom
att sjukdomar kan leda till att man
missar viktiga tävlingar, kan sjukdom
också påverka de viktiga förberedelser-
na inför tävlingar.
För att försöka förstå vilken betydel-

se det har att hålla sig frisk genomför-
des en prospektiv kohortstudie över
fem år,12 där förekomsten av sjukdom
och skador bevakades hos 33 friidrotta-
re på en internationell nivå i de sex sista
månaderna inför säsongens viktigaste
tävling. 
Bland tävlingarna ingick sommar-

OS 2012 samt världsmästerskapen i
friidrott 2011 och 2013. Resultaten vi-
sade att hos  idrottarna som genomför-
de mer än 80 procent av sin planerade
träning var sannolikheten att uppnå
prestationsmålet sju gånger större jäm-
fört med idrottarna som genomförde
mind re än 80 procent av sin planerade
träning. Samtidigt var troligheten tre
gånger större för att de som drabbades
av två eller färre sjukdoms- och skade-
tillfällen under de sex månaderna upp-
nådde sitt prestationsmål, jämfört med
dom som drabbades av fler än två till-
fällen. 
Resultaten visade också på att för

varje träningsvecka som modifierades
på grund av sjukdom eller skador redu-
cerades sannolikheten för att lyckas sig-
nifikant. Forskarna som genomförde
studien konkluderade därför att sjuk-
dom och skador och deras påverkan på
träningstillgänglighet under förbere-
delserna inför viktiga tävlingar är avgö-

rande för att en idrottare ska lyckas på
en internationell nivå.



Det finns flera begränsningar med den
forskning som har genomförts i dags-
läget rörande elitvinteridrottare och
sjukdom. Förutom att antalet studier
är relativt lågt, och att de i stor grad be-
gränsar sig till längdskidåkning, är en
av de största begränsningarna att stu-
dierna är gjorda över korta tidsperio-
der (några veckor till ett antal måna-
der). 
I dagsläget finns det till exempel en-

bart en studie som har undersökt före-
komsten av och riskfaktorer för sjuk-
dom över en tidsperiod på mer än ett
år. Samtidigt är också de flesta studier-
na gjorda i samband med stora mäster-
skap, vilket inte nödvändigtvis är re-
presentativt för resten av säsongen.


Sammanfattningsvis verkar det inte
som att förekomsten och varaktigheten
av de vanligaste formerna för akuta
sjukdomar skiljer sig märkbart mellan
elitvinteridrottare och andra elitidrot-
tare eller den allmänna befolkningen. 
Dock verkar det finnas vissa individer
som är mer mottagliga för infektioner
jämfört med andra. 
Med tanke på att det verkar finnas

en koppling mellan prestationsnivå,
träningsvolym och antalet sjukdoms-
dagar, är det därför viktigt att kunna
identifiera dessa individer så att lämpli-
ga åtgärder kan verkställas för att för-
bättra förutsättningarna för att dessa
individer lyckas med träningen och på
tävlingar. 
Förekomsten och konsekvenserna

av sjukdom över tid i andra vinterid-
rotter än längdskidåkning borde också
undersökas i framtiden.


Just nu jobbar vi på Nationellt vinter-
sportcentrum tillsammans med aktiva
och tränare inom Svenska skidförbun-
det med ett större longitudinellt pro-
jekt där vi kartlägger förekomsten av
sjukdom och undersöka hur dessa sjuk-
domar påverkar träning och tävlingar.
Målet är att på sikt kunna minska före-
komsten av de negativa konsekvenser-
na av sjukdom. Resultaten beräknas
vara offentliga under 2021.
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Den ökade sjukligheten kan
bero på att kyla kan öka anta-
let luftvägsinfektioner (på

grund av ökad överlevnad hos bakterier
och virus), hämma näsans immunför-
svar mot patogener, medföra perifer
kärlsammandragning och ökat blod-
tryck samt utlösa luftvägssammandrag -
ning.


Fysisk aktivitet i kyla kan åstadkomma

många olika symtom. Vi publicerade
nyligen en studie där vi detekterade 50
olika symtom hos individer, friska såväl
som lungsjuka utförde lätt fysisk aktivi-
tet i minusgrader i en köldkammare(2).
Luftvägssymtom förefaller vanligt hos
barn och ungdomar som tränar eller
utför annan fysisk aktivitet i kyla(3). 
Vinteridrottare som tränar och tävlar

i uthållighetsdiscipliner (till exempel
längdskidåkare, skidskyttar eller hastig-
hetsskridskoåkare) uppvisar en ökad fö-

rekomst av både luftvägssymtom och
astma jämfört med befolkningen i öv-
rigt.




Såväl motionärer som elitidrottare som
tränar och tävlar under vintern expo-
neras regelbundet för kall luft, ofta mi-
nusgrader, och löper därmed ökad risk
för köldrelaterade besvär. 

Luftvägseffekter av
fysisk aktivitet i kyla

AV HELEN HANSTOCK, MATS AINEGREN & NIKOLAI STENFORS

Exponering för kyla kan för oss nordbor uppfattas som normalt och harmlöst, men är
faktiskt associerat med en ökad sjuklighet och till och med dödlighet i befolkningen.
Känsliga populationer är de äldre och patienter med hjärt och lungsjukdom. Såväl 
motionärer som elitidrottare som tränar och tävlar under vintern exponeras regelbundet
för kall luft, ofta minusgrader, och löper därmed ökad risk för köldrelaterade besvär.
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Medan förekomsten av astma i Sverige
uppskattas till ca tio procent, medici-
nerar ca 30 procent av svenska elitski-
dåkare för läkardiagnostiserad astma.
Denna kraftigt ökade förekomst av
astma bland skidåkare påvisades redan
på 90-talet och har legat kvar på samma
nivå trots en ökad medvetenhet hos at-
leterna, coacher samt forskare om ky-
lans skadliga effekter. Det är därmed än
mer angeläget att intensifiera förebyg-
gande insatser för att minska risken
eller förhindra uppkomsten av astma i
denna populationen.
Den ökade förekomsten av astma

bland vinteridrottare förklaras genom
två fysiologiska mekanismer. Kall luft
som andas in värms (till 37 grader) och
fuktas till 100 procent relativ fuktig-
het. Dessa processer orsakar en vätske-
förlust från luftvägsslemhinnan, som i
sin tur kan orsaka uttorkning och ska-
dor på underliggande luftvägsepitel.
Värmeförlusten från  luftvägarna kan
orsaka vasokonstriktion, ödem och
därmed luftvägsförträngning, en nyck-
elkomponent vid astma. Luftvägsut-
torkningen och värmeförlusterna ac-
centueras i låga temperaturer, torra
miljöer och vid hyperventilation

(såsom uthållighetsträning).
Skridskoåkare och skidåkare uppvi-

sar ökad luftvägskänslighet och sam-
mandragning av luftvägarna av luft-
vägsprovokation under vinterhalvåret
jämfört med sommar (4,5) även hos id-
rottare utan astmadiagnos.
En ständigt återkommande fråga från

idrottare och tränare är huruvida luftvä-
garna tar olika mycket skada beroende
på typ av träningspass och utomhusmil-
jö. Borde vi sätta temperatur eller fuk-
tighetsgränser för olika typer av trä-
ningspass eller tävlingsgrenar? Bör grän-
sen vara olika mellan sprint och distans-
grenar och mellan ungdomar, juniorer
och seniorer? En nedre temperaturgräns
tillämpas idag av arrangörer för längd-
och skidskyttetävlingar (-15, -17 re-
spektive -20°C för ovan nämnda kate-
gorier), men för närvarande saknas ve-
tenskapligt evidens (med hänsyn till ef-
fekten av kall luft på luftvägarna) om
dessa gränser är lämpliga.




Medan epidemiologisk forskning tyd-
ligt visat ett samband mellan exponer-

ing för kyla och ökad luftvägssjuklighet
saknar vi fortfarande kunskap om de
underliggande mekanismerna i luftvä-
garna. Vi har inte full förståelse om den
inflammatoriska luftvägsresponsen vid
olika temperaturer och olika typ av trä-
ning.  Att kartlägga de akuta mekanis-
merna är en förutsättning för att kunna
förstå de långsiktiga effekterna av kyla.
Likaså är det viktigt att kartlägga re-
sponsen hos friska idrottare för att
kunna förstå utvecklingen som föregår
uppkomsten av astma.
Experimentella exponeringsstudier

kring luftvägseffekter av kyla har gett
divergerande resultat.  Redan fem till
tio minuters exponering för -17°C
utan samtidig fysisk aktivitet har visat
sig kunna sänka forcerad expiratorisk
volym på en sekund (FEV1), det klas-
siska måttet på luftvägsobstruktion (6).
Luftvägsobstruktion har påvisats redan
efter 28 minuters exponering för 0°C
vid samtidig hård fysisk aktivitet.
Andra studier har inte påvisat någon
luftvägsobstruktion av fysisk aktivitet i
kyla. Sammantaget förefaller luftväg-
seffekterna av kyla vara beroende på ar-
bets-intensitet eller varaktighet, tem-
peratur och/eller fuktighet. �

Den ökade förekomsten av astma bland vinteridrottare förklarats genom två fysiologiska mekanismer:
luftvägsuttorkning och värmeförlust.







   

Studier har visat att hos vinteridrottare
varierar halten inflammationsmarkö-
rer över säsong; kvinnliga längdskidå-
kare visade ökad mängd eosinofiler och
lymfocyter i luftvägslemmet under vin-
tertävlingssäsongen jämfört med sent
på våren (7). 
Hos elitskridskoåkare med luftvägs-

symtom ökade halterna av serum IL-
1RA under vintertid jämfört med
åkare som inte hade symtom (8). Dessa
fynd tyder på att luftvägarna samt mar-
körer för systemisk inflammation på-
verkas av hård träning under vintertid
hos friska idrottare inom idrotter som
utförs i kalla klimat. Det är möjligt att

dessa akuta effekter på längre sikt kan
bidra till utvecklingen av astma hos
vinteridrottare. 
Sammantaget vet vi att fysisk trä-

ning i kyla ger upphov till luftvägsbe-
svär, sammandragning av luftvägarna
och luftvägsinflammation. En natur-
ligt nästa steg är att försöka skydda id-

En vältränad forskningsperson genomför lungfunktionsmätningar (övre bilden) och ett maximalt testlopp i köldkammaren med vär-
meväxlande andningsmask (nedre bilden) på Nationellt Vintersportcentrum, Mittuniversitetet, Östersund.





   

rottare från de potentiellt skadliga ef-
fekterna av träning i kylan.



Idag har de flesta vinteridrottsförbund
riktlinjer om temperaturgränser för
tävlingar. Dessa riktlinjer baseras på
risk för kylskador och hypotermi och
inte effekterna på luftvägarna. Det är
möjligt att luftvägarna kan ta skada vid
betydligt mildare temperaturer än de
som åstadkommer kylskador och hy-
potermi. Mer studier behövs om effek-
ter på luftvägarna av olika typer av trä-
ningspass, intensitet och varaktighet i
olika temperaturer för att kunna skapa
evidensbaserade riktlinjer i framtiden.
En värmeväxlande andningsmask är

en enkel och relativt billig åtgärd som
skulle kunna  förebygga luftvägsskador
orsakade av träning i kyla. Forskning
har visat att hos individer med astma
kan andningsmask förebygga an-
strängningsutlöst astma under träning
i kyla (9,10). Det är däremot inte under-
sökt om användning av andnings-
masker vid träning i kyla kan förebygga
utvecklingen av astma hos friska vin-
teridrottare. 
Andningsmasker används av många

Svenska skidåkare, både med och utan
astma. Det är vanligare att de används
under lågintensiva pass än under hö-
gintensiva pass eller tävlingar. Det är
möjligt att värmeväxlande andnings-
masker på marknaden idag inte är till-
räckligt välutvecklade utan upplevs
störande och hindrande för prestatio-
nen. 
Vår erfarenhet är att passformen kan

behöva justeras och att det ofta bildas is
i filtren eller där masken möter ansik-
tets hud. Kvalitativ forskning skulle
kunna bidra till insikt om användning-
en av och attityder till andningsmasker
hos vinteridrottare. Framtidens forsk-
ning behöver också undersöka om an-
vändning av masker kan påverka sy-
reupptag och prestationsförmåga under
fysisk aktivitet på maximal intensitet.



Vår forskargrupp startade 2015 ett
långsiktigt forskningsprogram med
övergripande syfte att minska den
köld-relaterade sjukligheten bland vin-
teridrottare i synnerhet och befolk-
ningen i allmänhet. Vi genomför epi-
demiologiska enkätstudier, fältstudier

och kliniska studier på elitidrottare.
Genom en serie experimentella expo-
neringstudier i klimatkammaren på
Nationellt Vintersportcentrum vid
Mittuniversitet i Östersund har vi ska-
pat en pålitlig forsknings-modell för att
studera effekter av fysisk aktivitet i kyla
ner till minus 15 grader. I den senaste
studien genomförde friska deltagare
uppvärmning samt ett maximalt test-
lopp med och utan värmeväxlande
andningsmask. Nu väntar vi på slutliga
analyser av subjektiva symtom, lung-
funktion och prestation. Vi siktar på
att detta forskningsprogram skall
kunna ge evidensbaserade och konkre-
ta riktlinjer till hur idrottare som tränar
i vintertid kan skydda sina luftvägar.
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I det nya regelverk som WADA sät-
ter i kraft i januari 2021 ingår inte
bara ”förbjudna listan”, regler för
hur proverna skall tas om hand och
analyseras, vilka straff dopade skall
ha, etc utan nu också ett särskilt re-
gelverk om att antidopingorganisa-
tionerna skall ha ett utbild-
ningsprogram. I Sverige finns redan
ett tämligen utvecklat sådant – men
visst kan det också bli bättre.
Till detta har nu WADA också

ut ett e-utbildningsprogram (på
engelska), kallat  The Anti-Doping
e-Learning platform (ADeL) , som
bitvis är mycket trevligt. Ett särskilt
sådant är utarbetat för idrottsmedici-
nare tillsammans med IOC och re-
kommenderas också för oss svens-
kar. Man finner det på WADAs
hemsida, där det har namnet
”Sport physician’s tool kit online.”
Programmet för idrottsutövare

heter ”Alpha”, för ledare ”Coach
true”, för administratörer ”ADO
kickstart” och för idrottsföräldrar
”Parents’ guide to support clean
sport.” 








   

Knäligamentskador
inom professionell
herrfotboll 
Skada på det inre sidoledbandet är den vanligaste i professionell herrfotboll. Det finns be-
gränsad forskning på inre sidoledbandsskador och att få ökad kunskap om dessa knäligament
var därför ett av huvudsyftena med avhandlingen. De flesta av dessa skador sker vid kontakt-
situationer och risken för att skada sidoledbandet är större den sista kvarten i varje halvlek.

AV MATILDA LUNDBLAD



Knäskador är tveklöst bland id-
rottens mest fruktade skador,
vilka inte bara riskerar att leda

till en betydande skadefrånvaro, utan i
värsta fall kan hota den fortsatta karriä-
ren. Fotbollsspelare utsätts inte minst
för en hög risk att ådra sig knäskador i
och med sportens natur av såväl snabba
vridningar och vändningar, som tuffa
kontaktsituationer. Den moderna pro-
fessionella fotbollen kännetecknas des-
sutom utav en utveckling av spelet mot
en allt högre intensitet och ökad fysisk
belastning, vilket ställer stora krav på
spelaren och ökar risken för skador. 
För att öka säkerheten för professio-

nella fotbollsspelare initierade UEFAs
medicinska kommitté 2001 en ska-
destudie för registrering av skador inom
de främsta manliga fotbollsklubbarna i
Europa – The UEFA Elite Club Injury
Study. Sedan starten har skadedata regi-
strerats över 18 säsonger, vilket involve-
rar över 20 000 skador och 68 fotboll-
sklubbar. Knäligamentskador utgör en
betydande del av de skador som drab-
bar europeiska elitfotbollsklubbar
inom herrfotbollen och en kartlägg-
ning av dessa skador är av vikt för att i
slutändan nå målsättningen att minska
förekomsten och ytterligare förbättra
prognosen för de spelare som ådrar sig

en knäligamentskada. I avhandlingen
”Knee ligament injuries in male profes-
sional football players” som försvarades
vid Göteborgs Universitet i november
2019 presenterades fyra delstudier ur
UEFAs skadestudie som syftar till att
beskriva epidemiologin, skademekanis-
mer och skadefrånvaro för knäliga-
mentskador. Denna artikel kommer att
ge en kort sammanfattning av avhand-
lingens huvudresultat.


Knäleden är en av kroppens mest kom-
plexa leder och utsätts för stora krafter
vid rörelse. Konstruktionen i knäleden
ska både fylla funktionen att ge en full-
god rörlighet, samtidigt som stabilite-
ten måste säkerhetsställas för att kunna
stå emot de krafter som verkar på
leden. Stabilitet åstadkoms genom en
samverkan av neuromuskulära och
anatomiska faktorer, där knäligamen-
ten spelar en huvudroll. Fyra stora knä-
ligament stabiliserar leden, det främre
och det bakre korsbandet, samt det
yttre och inre sidoledbandet. Korsban-
den är belägna centralt inne i knäleden
och, precis som namnet antyder, bildar
dessa formen av ett kors inne i leden.
Det främre och bakre korsbandet är
framförallt viktiga för stabilitet framåt

och bakåt av knäleden, samt för rotato-
risk stabilitet. Det inre och yttre sido-
ledbanden sitter istället på vardera sida
utanför leden, där det inre sidoledban-
det ger stabilitet på insidan av knät och
det yttre på utsidan av knät. 


En tidigare studie från UEFA kohorten
har bland annat visat att knäliga-
mentskador har minskat med 31 pro-
cent bland professionella herrfotbolls-
spelare mellan 2001 och 20121, från-
sett skador på det främre korsbandet
där skadeincidensen har varit tämligen
konstant genom åren. I genomsnitt
kan en herrklubb på elitnivå förvänta
sig att få en främre korsbandsskada va-
rannan säsong2. Den vanligaste knäli-
gamentskadan är dock skada på det
inre sidoledbandet, vilket har visats i
såväl Allsvenskan3 som den norska
Tippeligaen4,där man ser att över hälf-
ten av alla knäligamentskador drabbar
det inre sidoledbandet. Trots detta
finns det för närvarande begränsat med
forskning på inre sidoledbandsskador,
och forskningen kring det yttre sido-
ledbandet samt det bakre korsbandet
är än mer sparsam. Att få ökad kunskap
kring dessa knäligament var därför ett
av huvudsyftena med avhandlingen. 

Knee ligament injuries in male professional football players





   


Inre sidoledbandsskador hos professio-
nella herrfotbollsspelare 
Skador på det inre sidoledbandet re-
presenterade ungefär fyra procent av
alla skador i skadedatabasen. I genoms-
nitt sker 0,33 inre sidoledbandsskador
per 1000 spelade timmar, vilket bety-
der att ett lag kan förvänta sig att få två
inre sidoledbandsskador per säsong.
Över 70 procent av alla skador skedde i
kontaktsituationer, där den vanligaste
situationen var att bli tacklad följt av
att tackla. Den starka kopplingen till
kontaktsituationer kan vara en förklar-
ing till varför skaderisken var nio gång-
er högre på match jämfört med trä-
ning, då spelare sannolikt går in tuffare
i kontaktsituationer på match än trä-
ning. 
Ett intressant fynd under matchspel

var att ett ökat antal skador skedde
under de avslutande 15-minuters peri-
oderna i båda halvlekarna, i jämförelse
med tidigare under halvlekarna. Det är
inte klart vad denna ökning beror på,
men trötthet i slutet av halvlekarna är
en potentiellt bidragande faktor då
spelarna till följd av såväl mental som
fysisk trötthet inte är lika vältajmade i
tacklingarna eller inte orkar stå emot
en tackling på samma sätt. En annan
anledning kan förstås vara att intensite-
ten ökar mot slutet av halvleken eller
matchen då lagen vill avgöra. För att
förstå orsaken till ökningen krävs ytter-
ligare studier, men kännedomen om
att skaderisken kan vara högre i slutet
av halvlekarna är av vikt för såväl träna-
re som de medicinska teamen för att
kunna vara uppmärksamma på spelare
med ökad risk för skada mot slutet av
matchen. 
Trots den ökade risken för skada

under match var ett positivt resultat att
de inre sidoledbandsskadorna ändock
har minskat genom åren, med en ge-
nomsnittlig minskning på sju procent
per säsong. Fortsatt krävs dock arbete
för att minska risken för återfallsskada
efter återgång i spel, då studien visade

att en av tio spelare ådrar sig en ny
skada på det inre sidoledbandet inom
två månader från återgång i spel.   
Mediantiden till återgång i spel för

en inre sidoledbandsskada var 16
dagar, och detta skiljde sig inte mellan
kontakt och icke-kontaktskador. De
allra flesta skador drabbade den övre
delen av ligamentet (54 procent), men
lokalisationen av skadan påverkade
inte heller tid till återgång i spel. Däre-
mot visade sig behandling med en sta-
biliserande ortos förlänga tiden till
återgång. Användandet av en ortos var
vanligare ju allvarligare graden av liga-
mentskada var, en skala som graderas
mellan I-III där grad I är den mildaste
graden. För spelare med grad II skada
där en stabiliserande ortos användes i
behandlingen var tid till återgång i spel
i genomsnitt tio dagar längre än för de
grad II skador som inte behandlades
med ortos. Detta indikerar att eventu-
ell behandling med ortos bör värderas
noggrant då det kan vara associerat
med en längre återgångstid, vilket teo-
retiskt skulle kunna bero på att ortosen
hämmar rörlighet och neuromuskulär
träning i rehabiliteringen. Ytterligare
studier som specifikt studerar använ-

dandet av ortos behövs för att dra slut-
satser kring hur och när ortos för inre
sidoledbandsskador bör användas. 
Slutligen undersöktes hur injek-

tionsbehandling med blodplättsberi-
kad plasma (platelet-rich plasma, PRP)
påverkade tid till återgång. Resultatet
visade att injektionsbehandling med
PRP inte gör någon skillnad i när en
spelare kan återgå till fotboll efter
skada. 

Yttre sidoledbandsskador hos professio-
nella herrfotbollsspelare
Isolerade skador på det yttre sidoled-
bandet är tämligen ovanliga bland pro-
fessionella fotbollsspelare då de endast
utgör 0,7 procent av alla skador i
UEFA studien. En normalstor spe-
lartrupp på denna nivå kan därför
räkna med att få drygt en yttre sidoled-
bandsskada var tredje säsong. Närmare
60 procent av alla skador sker i kon-
taktsituationer, varav drygt en fjärde-
del sker när en spelare blir tacklad.
Icke-kontaktskador då en spelare vri-
der/vänder runt utgör dock en inte
obetydlig del av de yttre sidoledbandss-
kadorna, då 23 procent av de yttre si-
doledbandsskadorna orsakas i sådana
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situationer. Mediantiden för återgång
till fotboll för yttre sidoledbandsskador
var 15 dagar, och det var ingen skillnad
i tid till återgång i spel beroende på ska-
demekanism. Drygt åtta procent av
alla yttre sidoledbandsskador var åter-
fallsskador som inträffat inom två må-
nader från återgång i spel från den förs-
ta skadan.  Det var drygt elva gånger
högre incidens av skador vid match
jämfört med träning, och precis som
för de inre sidoledbandsskadorna sked-
de skadorna i större utsträckning under
de sista 15-minuterna i vardera halvlek
under matcherna. Likväl ses en positiv
trend med minskning av yttre sidoled-
bandsskador över tid, där den årliga ge-
nomsnittliga minskningen var fyra
procent. 

Bakre korsbandsskador hos professio-
nella herrfotbollsspelare
Skador på det bakre korsbandet visade
sig vara ytterst sällsynt, där i genoms-
nitt endast en bakre korsbandsskada
sker var 17e säsong i en normalstor
trupp. Av alla skador som finns regi-
strerade i UEFA kohorten utgör de
bakre korsbandsskadorna 0,2 procent
vilket endast motsvarar 28 skador
under 17 säsonger. En bakre kors-

bandsskada skedde nästan uteslutande
i matchspel, då incidensen var 20 gång-
er högre under match jämfört med trä-
ning. De bakre korsbandsskadorna
hade också den lägsta andelen återfall-
sskador (4 procent). Fördelningen av
kontakt- och icke-kontaktskada var re-
lativt jämn för bakre korsbandsskador,
då 54 procent skedde genom en kon-
taktsituation där den vanligaste meka-
nismen var att bli sparkad av en mot-
ståndare. Mediantiden för återgång till
spel var 31 dagar. För bakre kors-
bandsskador kunde inget samband ses
mellan tidpunkt under match och risk
för skada, till skillnad från sidoled-
bandsskadorna. 

Ökad risk för främre korsbandsskada
efter återgång från annan skada?
I en av avhandlingens delstudier un-
dersöktes om risken för att få en främre
korsbandsskada var ökad om spelaren
nyligen kommit tillbaka i spel från en
annan typ skada. Tidigare studier har
visat att en föregående skada ökar ris-
ken för att få en ny skada när spelaren
återgår i spel5,6. För främre kors-
bandsskador specifikt, löper en spelare
högre risk att få en ny knäskada, inklu-
sive en ny främre korsbandsskada när
han återgår till spel efter en tidigare
korsbandsskada7. Det är dock inte lika
väl studerat i fall återgång efter andra
typer av skador, exkluderande främre
korsbandsskada, ökar risken för att
spelaren ådrar sig en främre kors-
bandsskada efter återgång i spel. 
Totalt jämfördes 101 spelare som

hade fått en korsbandsskada med 101
spelare som inte hade fått en kors-
bandsskada i en fall-kontroll studie.
Tidsperioden av 90 dagar inför att
korsbandsskadan skedde för fallen (de
korsbandsskadade spelarna) jämfördes
mot kontrollerna (spelare utan främre
korsbandsskada) avseende skador och
frånvaro för skada för att studera om de
som senare fick en främre korsbandss-
kada hade en högre andel skador inför
denna. Resultatet visade dock att grup-
perna inte skiljde sig åt avseende skade-
förekomst eller frånvaro för skada
under perioden, vilket innebär att ris-
ken för att få en korsbandsskada inte
påverkades av andra typer av skador
inför denna. 


Avhandlingen bekräftar att de inre si-
doledbandsskadorna är den vanligaste

knäligamentskadan inom professionell
herrfotboll. Såväl sidoledbandsskador
som bakre korsbandsskador sker fram-
för allt i kontaktsituationer och till en
betydande del under match. Risken för
att en spelare ska få en inre eller yttre si-
doledbandsskada är ökad under den
sista kvarten av halvlekarna. Inom pro-
fessionell herrfotboll har sidoled-
bandsskador en relativt kort frånvaro-
tid, men ortosbehandling av inre sido-
ledbandsskador grad II förlängde från-
varotiden medan injektionsbehand-
ling inte hade någon effekt på frånvaro-
tiden. Avhandlingen visade också att
risken för att ådra sig en främre kors-
bandsskada inte var ökad efter att en
spelare återgått i spel efter en annan typ
av skada. 
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Skador och sjukdom
vanligt bekymmer för
elitaktiva paraidrottare

Idag är det välkänt att fysisk aktivitet
och idrott minskar risken för ett flertal
livsstilssjukdomar såsom kardiometa-
bola sjukdomar, depression, osteoporos
samt vissa cancertyper (1, 2). Tyvärr är
det också välkänt att personer med en
funktionsnedsättning eller kronisk
sjukdom i mindre grad är fysiskt aktiva
jämfört med personer utan (3). Det är
därav av stor vikt att personer med en
funktionsnedsättning introduceras till
organiserad idrott för att främja fysisk
och psykisk hälsa samt social inkluder-
ing (4). Det är därför positivt är att in-
tresset för parasport fortsätter att öka
både i Sverige och internationellt. Även
paraidrottares prestationer fortsätter att
öka, och flera nya världsrekord sattes
under Paralympics i Rio de Janeiro
2016.
Att delta i idrott, och särskilt elitid-

rott, innebär dock en risk för att drabbas
av en idrottsrelaterad skada eller sjuk-
dom som kan ge allvarliga konsekvenser
för individen samt stora kostnader för
samhället (5). Inom vissa idrotter har
man framgångsrikt lyckats att förebygga
skador baserat på program utvecklade
genom epidemiologisk forskning (6).
Det finns dock mycket få epidemiolo-
giska studier som har kartlagt idrottsre-

laterade skador och sjukdomar inom
parasport. I de få studier som finns från
Paralympics visar resultaten att det
under Paralympics rapporteras både fler
skador och sjukdomar jämfört med
under OS. Det finns dock inga studier
som har kartlagt skador och sjukdomar
över tid och under idrottarnas tränings-
säsong, och det finns inga evidensbase-
rade förebyggande program. Ett annat
problem är att definitioner och datain-
samlingsmetoder som används inom id-
rottsskadeforskning inte är anpassade
till parasport (7). Till exempel finns det
inga svarsalternativ gällande spasticitet,
trycksår eller autonomisk dysreflexi. 
Det övergripande syftet med detta pro-
jekt var därför att få en fördjupad förstå-
else och kunskap om idrottsrelaterade
skador och sjukdomar hos svenska
elitaktiva paraidrottare för att kunna
främja utvecklingen av evidensbaserade
förebyggande program.
Både kvalitativa och kvantitativa me-

toder användes i det här forskningspro-
jektet för att få en helhetsbild  och syste-
matisk kunskap om ämnet. I en första
studie intervjuades 18 svenska elitaktiva
paraidrottare med en fysisk, visuell eller
intellektuell funktionsnedsättning för
att få en bättre förståelse om paraidrot-

tares egna uppfattningar och erfarenhe-
ter av idrottsrelaterade skador. Baserat
på dessa resultat utvecklades ett studie-
protokoll för epidemiologisk forskning.
En e-hälsoapplikation för datainsam-
ling av egenrapporterad hälsodata ut-
vecklades och dess användarbarhet och
genomförbarhet utvärderades i en pilot-

Intresset för parasport fortsätter att öka och de Paralympiska spelen är numera ett av världens
största idrottsevenemang. Trots att idrottsrelaterade skador och sjukdomar är vanligt förekom-
mande under Paralympics samt det faktum att all idrott innebär en risk för att drabbas av en
idrottsrelaterad skada eller sjukdom är kunskapen om idrottsrelaterade skador och sjukdomar
inom parasport begränsad, och det finns inga evidensbaserade förebyggande program. I ett nytt
avhandlingsarbete från Lunds universitet påvisas det att idrottsrelaterade skador och sjukdo-
mar är ett vanligt förekommande bekymmer hos svenska elitaktiva paraidrottare.
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studie. Därefter fyllde 104 svenska elit -
aktiva paraidrottare i ett baslinjeformu-
lär om sin idrott, sin funktionsnedsätt-
ning, sitt träningsbeteende, punktpre-
valens av nuvarande idrottsrelaterade
skador och sjukdomar samt periodpre-
valens av allvarliga idrottsrelaterade ska-
dor och sjukdomar ett år tillbaka i tiden.
Slutligen rapporterade 107 elitaktiva
paraidrottare med 36 olika diagnoser
varje vecka prospektivt under ett år inci-
densdata gällande nya idrottsrelaterade
skador och sjukdomar, träningsmängd,
sömn, oro/nedstämdhet, smärta och
användning av smärtstillande läkeme-
del. 




Djupintervjuerna visade att paraidrot-
tares uppfattningar och erfarenheter av
idrottsrelaterade skador är komplexa
och delvis skiljer sig från skador hos id-
rottare utan funktionsnedsättning.
Framför allt var det vanligt med skador
relaterade till funktionsnedsättningen.

Till exempel beskrev idrottare med syn-
nedsättning att krockar och kollisioner
var vanligt, medans rullstolsidrottare
beskrev att överbelastning både i varda-
gen samt i idrott var vanligt. Uppfatt-
ningarna var att paraidrottare har en
skörare kropp jämfört med idrottare
utan funktionsnedsättning och att fak-
torer såsom spasticitet, förlorad inner-
vation till muskler och osteoporos
ökade risken för att drabbas av en id-
rottsskada. Idrottarna beskrev även att
konsekvenserna av en idrottsskada skil-
jer sig från idrottare utan funktionsned-
sättning. Till exempel blev det vardagli-
ga livet mycket svårt om man som rull-
stolsidrottare drabbades av en axelskada
eller om man som idrottare med he-
miplegi skadade sin ”friska sida”. 
Idrottarnas uppfattningar var även

att smärta, ett riskfyllt beteende samt
otillräckliga förutsättningar för att
kunna förebygga skador var vanligt fö-
rekommande. Därför bör resurstilldel-
ning inom idrotten, förebyggande pro-
gram samt epidemiologisk forskning
anpassas till paraidrottare, vilket gjor-

des i studieprotokollet och i utveckling-
en av e-hälsoapplikationen. I användar-
och genomförbarhetsstudien påvisades
sedan att definitioner, frågor, svarsalter-
nativ och tekniska plattformar behövde
anpassas ytterligare till idrottare med
olika funktionsnedsättningar. Till ex-
empel behövdes e-hälsoapplikation an-
passas till personer som var helt blinda
samt hade en svårare neurologisk funk-
tionsnedsättning (Figur 1). Idrottarna
tyckte även att det var svårt att definiera
en ny idrottsskada som hade uppstått
på grund av funktionsnedsättningen.




Omkring en tredjedel (31 procent) av
idrottarna rapporterade sedan i den an-
passade e-hälsoapplikationen att de
hade haft en allvarlig idrottsskada med
en tidsförlust från idrott i mer en än tre
veckor ett år tillbaka i tiden. Även
omkring en tredjedel (32 procent) rap-
porterade att de hade en nuvarande
skada, vilket innebär att man kan räkna

Figur 1.
En e-hälsoapplikation specifikt anpassad för paraidrottare utvecklades och anpassades enligt Web Content Accessibility Guidelines, som är
en ISO standard för hur en e-hälsoapplikation ska vara tillgänglig för personer med olika funktionsnedsättningar. Till exempel behövde
e-hälsoapplikationen vara anpassad till personer med synnedsättning samt svårare neurologisk funktionsnedsättning såsom tetraplegi.





   

med att endast 68 procent av idrottarna
är skadefria vid en specifik tidpunkt. 
Mer allvarliga skador rapporterades

av unga idrottare i åldern 18-25 år,
bland idrottare som regelbundet rap-
porterade smärta under idrott samt
bland de som regelbundet använde
smärtstillande läkemedel. Att fortsätta
träna fast man hade en skada samt att
känna skuld vid utebliven träning var
även samband till en svår skada. Att re-
gelbundet rapportera smärta i vardagen
och under träning, att regelbundet an-
vända smärtstillande läkemedel samt att
känna sig upprörd över att inte kunna
träna var associerat till en nuvarande
skada. 
Sjukdomsdata visade att 14 procent

hade haft en svår sjukdom ett år tillbaka
i tiden, och 13 procent hade en nuva-
rande sjukdom. Att ha haft en tidigare
svår sjukdom, att vara kvinna samt
känna sig regelbundet orolig/deprime-
rad var associerat med en pågående sjuk-
dom.
Data som rapporterades in varje

vecka under ett år visade sedan att 68
procent av idrottarna ådrog sig en skada
under året och att 6,9 skador/1000 trä-
ningstimmar rapporterades, vilket är en
hög incidens om man jämför med idrot-
tare utan funktionsnedsättning inom
till exempel svensk friidrott eller på Rik-
sidrottsgymnasierna. 
En majoritet av alla skador inträffade

under träning, 68 procent av skadorna
klassificerades som överbelastningsrela-
terade och 34 procent av skadorna klas-
sificerades som allvarliga idrottsskador. 
För 59 procent av skadorna var funk-

tionsnedsättningen en bidragande fak-
tor i skademekanismen. En ökad skade-
risk observerades bland idrottare med
en tidigare allvarlig skada, hos lagidrot-
tare samt bland manliga idrottare. Rull-
stolsidrottare samt idrottare med rygg-
märgsskada rapporterade en signifikant
högre frekvens av axelskador. Idrottare
med synnedsättning rapporterade signi-
fikant fler traumatiska och multipla ska-
dor.
Totalt sett rapporterade 77 procent

av idrottarna en sjukdom under året.
Mediantid till en sjukdom var endast
nio veckor och sjukdomsincidensen var
9,3 sjukdomar/1000 träningstimmar
timmar, vilket även det är en hög inci-
dens om man jämför med idrottare utan
funktionsnedsättning. Det vanligaste
symtomet var infektion (84 procent)
följt av spasticitet (5 procent). Lagidrot-

tare och män med en tidigare svår sjuk-
dom hade en högre sjukdomsrisk. Rull-
stolsidrottare och idrottare med rygg-
märgsskada rapporterade en signifikant
högre frekvens av urinvägsinfektioner,
vilket troligtvis kan förklaras av en neu-
rologiskt påverkad blåsa. Totalt sett rap-
porterades 28 procent av alla sjukdomar
bero på funktionsnedsättningen. 



I studien fann vi också att 59 procent av
idrottarna rapporterade att de i snitt sov
sju timmar eller mindre, 48 procent rap-
porterade varje vecka måttlig till svår
smärta, 34 procent kände sig oroliga
eller nedstämda och 17 procent använ-
de varje vecka smärtstillande läkemedel
i samband med träning. Nästan hälften
(47 procent) av alla idrottare använde
sig av receptbelagda läkemedel. Endast
22 av idrottarna hade fått hjälpa att pla-
nera sin kost, och 41 procent saknade en
medicinsk kontaktperson som de kunde
vända sig till. 
Nästan en tredjedel (32 procent) rap-

porterade att deras landslagscoach delvis
eller helt saknade kunskap om pa-
rasport. Även klubbcoachernas kunskap
om parasport varierade, 36 procent
hade en klubbcoach med delvis eller
ingen kunskap om parasport och 17
procent av idrottarna rapporterade att
de helt saknade en klubbcoach. Positivt
är att endast tre procent av idrottarna
hade full sjukersättning, de övriga var
studenter (23 procent), förvärvsarbe-
tande (66 procent) eller idrottare på hel-
tid (8 procent).




Sammanfattningsvis visar resultaten
från den här avhandlingen att före-
komsten av idrottsrelaterade skador och
sjukdomar är hög hos svenska elitaktiva
paraidrottare. Anmärkningsvärt är att
ingen grupp med idrottare med en spe-
cifik funktionsnedsättning hade en
högre risk. Flera av skadorna och sjuk-
domarna var dock relaterade till funk-
tionsnedsättningen och idrottarnas
uppfattningar var att idrottsorganisatio-
ner, sjukvård och coacher ibland sakna-
de kunskap om hur funktionsnedsätt-
ningen i sig påverkar idrottsutövandet.
Därav bör förebyggande åtgärder, re-
sursfördelning samt medicinsk service
anpassas till paraidrottare. Resultaten

visar även att det är möjligt att använda
en anpassad e-hälsobaserad plattform
för att samla in data om paraidrottares
hälsa och träningsbeteende. Avhand-
lingen bidrar med helt ny kunskap och
förståelse som kan användas för att de-
signa och implementera förebyggande
strategier med fokus på att förbättra id-
rottarnas hälsa samt optimera förutsätt-
ningar och idrottsliga prestationer. För
att göra detta behövs preventiva åtgär-
der utvecklas och implementeras på
flera olika nivåer inom idrotten i nära sa-
marbete med forskare, organisationer,
coacher och idrottarna själva (8).
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Höft- och ljumsksmärta är van-
ligt förekommande hos unga
individer. Dessa besvär be-

gränsar deras idrottsförmåga och även
deras vardagliga liv. Labrum- och
broskskador, ligamentskador, höft -
instabilitet samt femoroacetubulär im-
pingement (FAI) syndrom är några ex-
empel på höftbesvär där behandlingar
hela tiden utvecklas1. Numera kan
man diagnostisera och behandla
många av dessa problem med hjälp av
höftartroskopi. Frekvensen av höftart-
roskopier runt om i världen har ökat
explosionsartat, men det saknas fortfa-
rande evidens för denna behandling.

Senaste årens forskning inom området
har lett till bättre förståelse och be-
handlingsalternativ och det finns just
nu flera pågående randomiserade kon-
trollerade studier om effekt av höftart-
roskopi12. För att bättre kunna doku-
mentera, studera och utvärdera be-
handlingseffekt behövs validerade pa-
tient-rapporterade utvärderingsinstru-
ment.


Sedan tidigare finns flera frågeformulär
med fokus på höftfrakturer, artros och
höftplastikoperationer. Höftledsbeva-
rande kirurgi med tekniker som höf-
tartroskopi blir allt vanligare. Tekniken
utvecklas men mer kunskap och evi-
dens behövs. Patientgruppen är oftast
yngre och är mer fysiskt aktiv och har
därmed andra krav på sin höft3-6.
Kemp et. al7 jämförde olika självskatt-
ningsformulär hos unga aktiva indivi-
der som genomgått höftartroskopi.
Samtliga formulär hade god reliabilitet

men man noterade att flera av formulä-
ren uppnådde takeffekt och begränsa-
de psykometriska värden i validitet och
responsivitet. Samma studie visade
dock goda psykometriska resultat av
IHOT-337. 


The international Hip Outcome Tool-
33 (IHOT-33) är ett frågeformulär
med fokus på höftfunktion hos unga
och fysiskt aktiva patienter med höft-
och ljumsksmärta8. Självskattningsfor-
muläret utvecklades av ”Multicenter
Arthroscopy of the Hip Outcomes Re-
search Network (MAHORN)” för att
få ett bättre mätinstrument att utvär-
dera livskvalité hos den aktuella pati-
entgruppen4. 
Originalversionen skrevs på engels-

ka men är nu översatt och validerat till
tyska, holländska och svenska3-5

Utvecklingen av IHOT-33 har
gjorts tillsammans med både ortopeder
och sjukgymnaster samt med hjälp av

International Hip
Outcome Tool- 33 
i svensk översättning
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patientintervjuer. Slutresultatet blev
ett formulär bestående av 33 frågor
uppdelat i 4 områden; symtom och
funktionsbegränsningar, idrotts- och
fritidsaktiviteter, arbetsrelaterade be-
svär samt sociala, emotionella och liv-
sstilsbesvär. Varje fråga besvaras på en
skala från 0 till 100, där 0 är sämst möj-
liga och 100 bäst möjliga. Till skillnad
från många andra formulär där formu-
läret måste vara komplett ifyllt för att
ett korrekt resultat ska kunna presente-
ras kan ett slutresultat av IHOT-33
presenteras genom ett medelvärde av
alla poäng, delat på antalet besvarade
frågor. Frågor som möjligtvis inte är re-
levanta för den enskilda patienten är
därför inte nödvändiga att svara på.
Delskalorna kan även analyseras sepa-
rat8. Hittills är endast den korta versio-
nen av International Hip Outcome
Tool (iHOT-12) översatt och validerad
på svenska9. Det finns ingen översatt
validerad svensk version av IHOT-33. 


Syftet med denna studie var att översät-
ta och anpassa IHOT-33 från engelska
till svenska.  

 
Översättningsprocessen av IHOT-33
följde rekommenderade riktlinjer en-
ligt ” COnsensus-based Standards for
the selection of health Measurement
INstruments.” (COSMIN)10

Översättningsprocessen gjordes i
fyra steg11 (figur 1). I steg 1 översatte
två oberoende personer (AP och IK)
IHOT-33 från engelska till svenska.  I
steg 2 sammanställde man dessa två
svenska versioner till en version (Ö3). I
de delar man inte nådde konsensus an-
vände man sig av en tredje översättare
(EA) och en fjärde översättning skapa-
des (Ö4). I steg 3 översattes sedan den
svenska versionen tillbaka till engelska
av två oberoende översättare ( NC,
MM) med engelska som modersmål.
De två versionerna jämfördes, revide-
rades och jämfördes sedan med origi-
nalet (Ö5). I steg 4 när samtliga över-
sättningar var färdigställda granskades
dessa av en expertkommitté bestående
av översättare och forskare (IK, AP, EA,
NC, MM). Man fokuserade på att frå-
geformuläret skulle ha tydligt format
med klara och enkla formuleringar för
instruktioner, frågor och svarsalterna-
tiv som stämde överens med den eng-

elska versionen. Slutligen färdigställdes
en svensk version av IHOT-33 (Ö6)
som kommer genomgå en longitudi-
nell validering. 


(svenska versionen vad god se bilaga 1)
Inga större svårigheter uppstod vid
översättningsprocessen av IHOT-33
från engelska till svenska. Vid några få
tillfällen valde man olika ord vid över-
sättning men efter diskussion översät-
tarna emellan samt inom expertkom-
mittén enades man om ordval för for-
muläret.  Ord som diskuterades var t
ex. ache vs. pain eller job vs. work.
Dessa ordval kan eventuellt bero på att
översättarna hade brittisk engelska vs.
amerikansk engelska som modersmål
och att ordvalen därmed avspeglade
detta. Orden ändrade dock inte inne-
börden i frågorna. Inga tvärkulturella
problem observerades varvid en tvär-
kulturell validering inte ansågs nöd-
vändig.  


Översättningen av IHOT-33 från eng-
elska till svenska har genomförts enligt
vetenskapliga och internationella rikt-





   

linjer och kan använda för svensktalan-
de patienter med höft- och ljumsk -
smärta. I nästa steg ska en longitudinell
validering innefattande reliabilitet, va-
liditet samt responsivitet av den svens-
ka versionen av IHOT-33 göras. 
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Allt du behöver veta inför Paralym-
pics i Tokyo är den första föreläs-
ningen i serien som äger rum den 7
mars. Anna Bjerkefors och Johanna
Rosén berättar om hur det bestäms
vem en paraidrottare ska tävla mot,
varför värmen i Tokyo kan vara ett
problem för idrottare i rullstol och
hur idrottare förbereder sig inför
Paralympics. 



Den 14 mars talar Abram Katz om
muskelglykogen och dess betydelse
för den fysiska prestationsförmå-
gan. Föreläsningen är inriktad på de
processer där glykogen bildas från
näringsämnen och bryts ned under
träning. 



Ungas idrottande – inte bara en
klassfråga är den tredje föreläsning-
en som äger rum den 21 mars. Då
talar Bengt Larsson om hur famil-
jens ekonomi och utbildningsnivå
påverkar i hur stor grad ungdomar
idrottar i idrottsföreningar. Men
studier från olika boendeområden i
Sverige visar att förutom dessa fak-
torer påverkar kön och var man bor
deltagandet i föreningsidrott.



Föreläsning nummer fyra är den 28
mars och handlar om idrottens
normbrytande möjligheter. Det är
Eva Linghede som föreläser om id-
rottskillar som överskrider stereoty-
pa mansnormer och idrottskontex-
ter som utmanar heteronormer. 

Öppna föreläsningar på GIH
Under fyra lördagar i mars bjuder GIH i Stockholm in till öppna
föreläsningar. Föreläsningarna hålls i aulan på GIH mellan
klockan 11.00-12.30 och det är fri entré.Till minne av Annette Heijne

som gick bort i höstas har hen-
nes familj skapat en stiftelse i
hennes namn. Den nybildade
"Stiftelsen till Annette Heijnes
Minne" kommer årligen på för-
eningens Vårmöten att dela ut
ett stipendium "för att främja
utbildning och undervisning
inom ämnesområdet för fysiote-
rapi med inriktning på idrotts-
medicin". 
Stipendiaten kommer att

utses i samarbete med SFAIM.
Anvisningar för ansökningar till
2021 kommer att publiceras på
hemsidan i september och i
denna tidning nummer 3.   
SFAIM tackar den nybildade

stiftelsen ödmjukast och ser
fram emot samarbetet för att
hedra vår tidigare styrelsemed-
lem Annette.









   

Dags för en ny Steg 1-kurs i
Sundets Pärla, Helsingborg!
Efter förra årets mycket lyckade Steg 1 kurs arrangerar nu Arena Fysio och SFAIM en
ny grundkurs i idrottsmedicin 22 – 26 april. Varmt välkomna till en bra och nyttig
kurs för dig som vill arbeta med idrottsmedicin, både på fältet och på kliniken.

 Steg 1, Idrottsmedicin 40 timmar (enligt kursplan fastställd av Svensk Förening för
Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin). Ämnen som ingår är: Idrottsfysiologi och träningslära, idrotts -
traumatologi och rehabilitering av motions- och idrottsskador, näringslära, doping samt barn och idrott.

 Läkare, sjukgymnaster/fysioterapeuter, naprapater, annan sjukvårdspersonal med
idrottsengagemang, idrottslärare, tränare, m.fl.

 Onsdag 22 april – söndag 26 april 2020, på Idrottens Hus/Arena Fysio Helsingborg.

  6700 SEK för medlem i SFAIM, 7600 SEK för icke medlem. Priset inkluderar kursmaterial
(elektronisk tillgång), get-together med plockmat & dryck, lunch och fika varje dag. 
Vidare kommer vi under veckan att erbjuda aktiviteter i form fyspass mm.

På lördagskvällen arrangerar vi en kursmiddag till det fördelaktiga priset av 275kr.

Hotellrum kommer att reserveras. Mer information fås efter anmälan.
För mer info om Sundets Pärla: https://www.visithelsingborg.com/

Via länk denna länk: https://forms.gle/xVPm7sdMMs3dYyM48
Sista anmälningsdag 22 mars 2020. För mer information eller frågor, kontakta Arena Fysio, 
Martin Berg, martin@arenafysio.com 
Inbjudan och information finns också på vår hemsida, http://www.arenafysio.com/kurser-3/

Välkommen till Helsingborg!





   

En av USA:s mest framträdande idrottsläkare, tillika vän
till många svenska idrottsmedicinare, William E ”Bill”
Garrett Jr., har gått ur tiden, 70 år gammal. Han var
under hela sin karriär trogen sin ”hembygd” i North Ca-
rolina USA, och tjänstgjorde längst vid Duke University i
Durham.
För att vara amerikansk idrottsläkare hade Bill en ovan-

lig bredd, då han skrev sin akademiska avhandling i bioke-
mi, men blev sedan känd över hela världen som en ”bred”
idrottsortoped. För oss i Sverige är han mest känd för sina
grundläggande biomekaniska studier av distensionsskador
i muskulaturen, d.v.s. muskelskador vid excentriska akti-
viteter. De studier han gjorde på 1980-talet i en experi-
mentell modell på kanin har varit vägledande för vad som
händer vid excentriska muskelskador (se t ex Nikolau et al
Am J Sports Med. 1987 Jan-Feb;15(1):9-14). För att vara
amerikansk idrottsläkare var Bill också ovanlig då hans

främsta intresse var europeisk (soccer) och inte ameri-
kansk fotboll. Bill var också under flera år läkare för USAs
landslag i (europeisk) fotboll, både för herrar och damer.
Bill var hedersinbjuden föreläsare vid SFAIMs (då

IMFs) årsmöte i Jönköping 1988, för att just ge oss sina
erfarenheter om muskelskador. På senare år var hans
främsta kliniska respektive forskningsintresse knäskador,
både korsbandsskador och patellarluxationer. Bill publice-
rade över 300 vetenskapliga artiklar.
För oss som lärde känna honom närmare var han en

kunnig, generös och mycket humoristisk kollega. Han har
inspirerat många av oss. På den fina och ljusa
minnesguds tjänsten för Bill på Duke berättades många
skrönor om Bill och hans humor, och man kom överens
om att samla dessa i en minnesbok. (Se även Am J Sports
Med 2019;47(10):2277-2278)

TÖNU SAARTOK& PER RENSTRÖM

Bill Garrett, (1949-2019)

Kunnig och generös
inspiratör för många
idrottsmedicinare





   

John A. Feagin Jr. avled 2019 vid en ålder av 85 år. John
var välkänd för alla som sysslade med knäledens skador.
Han var en stor tänkare och ofta före sin tid. John var des-
sutom extraordinär som person, och visade respekt för
alla, varför han var oerhört omtyckt.
John utbildade sig först till officer i den amerikanska

armen med examen 1955 från United States Military Aca-
demy at West Point. Han blev den förste i USA att gå en
läkarutbildning medan han fortfarande var aktiv i det mi-
litära, och avlade läkarexamen från Duke University
1961. Han tjänstgjorde några år i Vietnam och utbildade
sig vidare genom ett fellowship med Sir John Charnley i
England med inriktning totalproteser. Han blev därefter
ortoped i Jackson, WY 1979 till 1989, då han också blev
läkare för USAs lag i skidåkning, bl.a. vid olympiaderna.
John återvände till Duke 1989 och tog bland annat hand
om Dukes framgångsrika collegelag i basket, förutom att
han också rekryterade den legendariske och fortfarande
aktive tränaren Mike Krzyzewski (Coach K) till laget. De
sista aktiva åren efter 1999 ägnade han sig åt akademiska
aktiviteter i bland annat Vail, CO. 

John blev känd över världen 1976 då han tillsammans
med Walton Curl i en artikel i Am J Sports Med visade att
enbart en sutur av en korsbandruptur ej gav önskade re-
sultat över en femårsperiod. De ansåg att en sutur + för-

stärkning, eller en rekonstruktion, var nödvändig. Hans
bok från början av 1980-talet, ”The Crucial Ligaments”
är fortfarande en referenstext för knäledens ligamentsska-
dor. 
John var en suverän föreläsare som alltid inspirerade de

lyssnande. Tillsammans med Werner Müller från Basel i
Schweiz grundade John the ”AOSSM/ESSKA Sports Me-
dicine Traveling Fellowship Program”. Ett sådant rundre-
seprogram till framstående centra erbjuds nu av alla större
idrottsmedicinska och ortopediska organisationer. 
Han var en grundarna av både the ACL Study Group

and the International Knee Documentation Committee
(IKDC). I Johns ära skapades 2009 Feagin Leadership
Program vid Duke University för att hedra hans insatser.
Han är även invald amerikanska arméns resp. AOSSMs
Hall of Fame.
John var oerhört omtyckt av alla sina vänner och blev

inbjuden till Sverige flera gånger. Han var en varm och
omtänksam vän, som var mycket ärlig och pålitlig. John
var en man med stor integritet, som vi alla inte bara tyckte
om, utan även beundrade. John var en stor idrottsläkare,
tänkare och en genuint god människa.

PER RENSTRÖM& TÖNU SAARTOK

John Feagin, 1934-2019

Suverän föreläsare, 
en gigant i knäledens
ledbandsskador

Vi var några sjukgymnaster från Sve-
rige som hade nöjet att få delta på
denna konferens. Mycket givande
och inspirerande med ortopedkirur-
ger från en handfull länder som ut-
förde liveoperationer av olika knä-
ledsskador. Fyra varianter av främre
korsbandsrekonstruktion samt knä-
skålsluxationer med mera. 
Ortopedkirurgerna, inklusive

våra svenska företrädare Magnus
Forssblad och Juri Kartus var uto-
mordentligt skickliga. Precis som fil-
mteamet som filmade både opera-

tionsteamet och allt från insidan av
knäet.
Även vi sjukgymnaster fick stort

utrymme till att ställa frågor direkt
under och efter operationerna. Det
var överraskande stort intresse från

ortopederna om hur vi sjukgymnas-
ter vill behandla knäskador. Dyna-
miska diskussioner med mycket
högt i tak gjorde konferensen till en
suverän upplevelse.
Den här modellen där kirurger

och sjukgymnaster från flera olika
länder träffas och gemensamt får
diskutera kliniska fall är något att
försöka införliva i vår svenska mo-
dell.

Pentti Pitkänen, 
Benny Frisk och 
Kjell Svensson

Liveoperationer av olika knäskador





   

Vårmöte Holiday Club i Åre

Preliminär föredragningslista:
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande och mötes-

sekreterare
3. Val av två justerare tillika med

rösträknare
4. Frågan om årsmötet är behörigen

utlyst
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Redovisning av bokslut för verksam-

hetsåret

8. Revisionsberättelse
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Årsavgiftens storlek
11. Svenska Läkaresällskapet
12. Val av 

• 2 vetenskapliga sekreterare för 2 år
• kassör för 2 år
• 2 ledamöter för 2 år

13. Val av två revisorer samt suppleant
för dessa på 1 år

14. Val av 1 ordinarie ledamot till Svens-
ka Läkaresällskapets fullmäktige

samt personlig suppleant till denna.
15. Val av valberedning
16. Rapport från YFA/FYSS
17. Rapport från sektionerna och del-

föreningsrådet
18. Presentation av vårmöte 2021
19. Inkomna motioner
20. Hedersledamöter
21. Avtackningar
22. Övriga frågor
23. Mötet avslutas
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www.ioc-preventionconference.org


 

www.acsm.org/acsm-summit-home






www.svenskidrottsmedicin.se

APRIL


www.svenskidrottsmedicin.se

MAJ
 

esska-congress.org/


 
iki.gu.se/forskning/konferenser


  
www.acsm.org

JUNI


www.svenskidrottsmedicin.se

JULI


www.ecss-congress.eu/2020/20


  
www.sportsmed.org/aossmimis/AM2020/

SEPTEMBER

 
www.fims2020.com

OKTOBER

 
www.isakos.com/Gothenburg2020

NOVEMBER


www.basesconference.co.uk























