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Sammanfattning
Bakgrund: Tio till tjugo procent av akuta skador på ligamenten kring fotleden resulterar i

kronisk fotledsinstabilitet, vilket innebär en instabilitetskänsla, stukningstendens, smärta och

svullnad i fotleden. Det är värdefullt att som fysioterapeut ha kunskap om vilken

rehabiliteringsmetod som förbättrar balans i syfte att öka stabiliteten i foten.

Syfte: Sammanställa litteraturen och bedöma det vetenskapliga underlaget gällande effekten

på balansen hos individer med kronisk fotledsinstabilitet genom träning med balansbräda.

Detta ställs upp i två sammanvägningar: balansbräda jämfört med styrketräning, och

balansbräda jämfört med ingen behandling.

Metod: En systematisk litteratursökning efter randomiserade kontrollerade studier utfördes i

databaserna PubMed, Uppsala universitetsbibliotek, samt Cochrane Library. Totalt

inkluderades åtta studier med sammanlagt 286 deltagare. Samtliga studier kvalitetsgranskades

enligt PEDro-skalan, och GRADEstud användes för bedömning av det sammanvägda

resultatets tillförlitlighet.

Resultat: Signifikant förbättring av balans kopplat till styrketräning samt balansträning med

balansbräda, men liten fördel för en kombination för de båda kopplat till statisk balans.

Kvalitetsgranskning enligt PEDro visade på att sex studier hade en måttlig kvalité och två

studier hade hög kvalité. Utifrån evidensbedömningen anses det föreligga en låg

tillförlitlighet till det vetenskapliga underlaget för styrketräning med motståndsband för

fotleden samt balansträning med balansbräda.

Konklusion: Både styrketräning för relevant muskulatur och balansträning med balansbräda

förbättrar balansen efter ett ≥4 veckor långt protokoll med ≥3 träningssessioner/vecka.

Evidensen talar för att båda rehabiliteringsmetoder ger liknande utfall, men fler studier

behövs för att bekräfta resultatet då de sammanvägda resultaten har låg tillförlitlighet.

Nyckelord: Wobble board, strength training, resistance band, proprioception, chronic ankle

instability, dynamic balance, static balance.



Abstract
Background: Ten to twenty percent of acute ankle injuries result in chronic ankle instability,

which results in instability in the foot, distorsion tendency, and pain and swelling around the

ankle. Thus it´s valuable for physiotherapists to have knowledge regarding which

rehabilitation methods yield the most positive effect on balance in order to increase stability

in the foot.

Purpose: To compile the literature and assess the evidence regarding the effects on balance

of people diagnosed with chronic ankle instability through rehabilitation with a

wobble-board. This is set up in two comparisons: wobble-board compared to

strength-training, and wobble-board compared to no treatment.

Method: A systematic literature search for randomized controlled trials was done in

PubMed, Uppsala University Library, and CochraneLibrary. A total of eight studies were

included in this review, with a total of 286 participants. Study quality was judged by using the

PEDro-scale, and GRADEstud was used to assess the reliability of the combined results.

Results: Significant improvement in balance related to resistance training and balance

training with wobble-board, with a small advantage to training with a combination of the two

when measuring static balance. Quality according to PEDro showed six studies of moderate

quality and two studies of high quality. Grading of the evidence is deemed insufficient when

it comes to training with resistance bands and training with a wobble-board.

Conclusion: Both strength-training for the relevant muscles and balance-training using the

wobble-board improves the balance after a ≥4 week-long protocol with ≥3 sessions/week.

The evidence shows that both methods give similar results, however further research is

required to confirm the results because the reliability of the combined results was deemed

insufficient.

Keywords: Wobble board, strength training, resistance band, proprioception, chronic ankle

instability, dynamic balance, static balance.
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1. Bakgrund

1.1 Inledning
Fotledsdistorsioner är en av dom vanligaste typerna av skador som förekommer i dagens

samhälle bland fysiskt aktiva individer [1]. I vardagliga aktiviteter är det vanligaste scenariot

att vrida fotleden i inversion vilket leder till en stukning. I sportaktiviteter är det vanligaste

scenariot att man skadar fotleden vid landning, då fotleden förs till en plantarflexion och

inversion vid markkontakt. Deltagare i sporter som fotboll, basket och volleyboll kan uppvisa

återskador av lateral vristvrickning så hög som 70-80 % [2], och Enligt Hertel, et al. [3] är det

estimerat att 40% av individer som drabbas av en lateral fotledsdistorsion utvecklar kronisk

fotledsinstabilitet, vilket resulterar i kronisk smärta i fotleden, samt en minskad

självrapporterad funktion. Kronisk fotledsinstabilitet har definierats som “repetitiva återfall

av lateral fotledsinstabilitet som resulterar i många fotledsstukningar” [4]. Trots att det

föreligger rehabiliteringsmetoder för kronisk fotledsinstabilitet kopplat till proprioception,

styrka, samt rörlighet, så vill vi genom denna litteraturstudie undersöka effekten den

proprioceptiva komponenten utgör, hur stor påverkan balansbrädan har som

rehabiliteringsverktyg kopplat till proprioceptionen, och hur den påverkan jämför sig med

styrketräning som rehabiliteringsverktyg.

1.2 Fotens anatomi

1.2.1 Fotledens leder
Fotleden utgörs av fyra mindre leder; Talocruralleden, subtalarleden,

talocalcaneonavicularleden, samt den tibiofibulara syndesmosen. Articularis (art.)

talocruralis (talocruralleden) är en äkta sammansatt gångjärnsled som bildas mellan osteo

(os.) talus, os. fibula, samt os. tibia. Tillsammans bildar dessa skelettdelar “fotledsgaffeln”,

och det är i denna led som dorsalflexion och plantarflexion sker i fotleden. [5-7].

1.2.2 Fotledens ligament
Fotleden stabiliseras av ligament medialt och lateralt. Lateralt går ligamenten; Ligamentum

(lig.) talofibularis anterior, Lig. talofibularis posterior, samt  Lig. calcaneofibularis. Lig.

talofibularis anterior kopplar samman os. talus med den anteriora delen av den laterala

malleolen. Lig. talofibularis posterior kopplar samman den posteriora delen av den laterala

malleolen med den bakre delen av os. talus. Tillsammans motverkar de båda ligamenten
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förskjutning av os. talus i antero-posterior riktning. Lig. calcaneofibularis utgår från den

posteriora delen av den laterala malleolen och går till os. calcaneus, och dess roll är att

motverka supination av os. calcaneus [5-7].

1.3 Distorsion av fotleden
Fotledsdistorsion (stukning) är en av dom vanligaste skadorna som fysiskt aktiva individer

drabbas av. Distorsion (stukning) innebär att leden är utanför sitt normala rörelseomfång utan

att ledhuvudet gått ur led till följd av ett trauma. Fotledens laterala strukturer skadas lättare

och därmed oftare än de mediala som motsvarar ~10% av alla fotledsdistorsioner [8]. De

laterala ligament som oftast skadas vid distorsion är ligament (lig.) talofibularis anterior

(FTA) samt lig. calcaneofibulare (CFL) [9]. Skadan på ligamenten uppkommer vid plötslig

supination och lätt plantarflexion av fotleden, och det uppkommer vanligtvis vid utövning av

intensiv fysisk aktivitet som explosiva idrotter, exempelvis handboll och fotboll.

1.3.1 Kronisk fotledsinstabilitet
Kronisk fotledsinstabilitet (CAI) kommer som en följd av upprepade fotledsdistorsioner som

resulterar i långvariga besvär i ligamenten. Instabiliteten uppvisar sig som en känsla av

ostadighet, en stukningstendens vid gång eller belastning på ojämnt underlag, samt smärta

och svullnad i fotled vid aktivitet [10]. Andra konsekvenser av detta är nedsatt kraft, balans,

och prestationsförmåga. 40% av akuta skador på ligamenten resulterar i kronisk

fotledsinstabilitet, men rehabilitering kan minska risken för framtida instabilitetsproblem [3].

Rehabilitering sker genom intensiv fysioterapeutledd rehabiliteringsträning med fokus på

styrka, sensomotorisk träning, samt koordinationsträning [11].

1.3.2 Terminologin kring kronisk fotledsinstabilitet
Terminologin som används för att beskriva instabiliteten för individer som lider av upprepade

fotledsdistorsioner har uppgetts vara förvirrande då termer som “funktionell instabilitet”,

“kronisk instabilitet”, och “kvarvarande instabilitet” har använts för att beskriva samma sak

[4]. I denna artikel kommer följande definition att gälla: Kronisk fotledsinstabilitet (CAI)

betecknar förekomsten av upprepade återfall av lateral fotledsinstabilitet, vilket resulterar i

många fotledsstukningar.
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1.3.2 Diagnosticering av kronisk fotledsinstabilitet
Kronisk fotledsinstabilitet utreds och diagnostiseras genom en kombination av anamnes för

att kartlägga tidigare trauman på ligamenten kring fotleden samt en klinisk undersökning.

Fotleden undersöks genom palpation för att kartlägga svullnad, ömma områden, samt

instabila områden. Utöver det kan även magnetröntgen, ultraljud, samt artroskopi tillämpas

för att utesluta övriga skador på leden [12].

För att undersöka stabiliteten går det att utföra olika manuella test för att notera skada på

specifika ligament. För att undersöka skada på FTA går det att utföra ett främre draglådetest

[13]. Detta test utförs med patienten sittande på britsen med benen hängande utanför,

undersökare tar därefter tag med ena handen i patientens ben precis ovanför fotleden för att

stabilisera benet. Undersökaren tar sedan med sin fria hand tag under patientens häl och drar

foten anteriort samtidigt som hen trycker underbenet posteriort, detta för att se talus

translatoriska glidning i ledkapseln. Vid skada på FTA är glidningen större än när ligamentet

är frisk [13].

Är skadan på CFL så går det istället att använda sig av ett inversionstest. Vid detta test är

patientens utgångsposition densamma som vid draglådetestet, skillnaden är att undersökaren

istället lägger händerna under foten respektive runt hälen för att sedan föra hälbenet i en

inversion. Hos en frisk individ sker väldigt liten rörelse men vid skada på CFL så sker en

utökad inversion av talus [13].

1.4 Interventioner vid kronisk fotledsinstabilitet
Interventionen vid kronisk fotledsinstabilitet kan bestå av olika rehabiliteringsmetoder där

man kan fokusera på att förbättra styrka och/eller proprioception genom olika typer av

träning [11]. Konservativ behandling rekommenderas i första hand, men om den inte gett

önskad effekt inom 12 månader kan eventuell stabiliserande kirurgi bli aktuell [10]. Den

fysioterapeutiska rollen i behandlingen består av att strukturera upp rehabiliteringen, som

generellt sett inkluderar både tejpning av fotleden i stabiliserande syfte vid aktivitet, samt

rehabiliteringsövningar för att förbättra styrka och koordination [11].

1.4.1 Proprioception och balans
Balans kan definieras som förmågan att bibehålla en rak vertikal linje från kroppens

tyngdpunkt med minimalt posturalt svaj. Förmågan att bibehålla balansen kommer ifrån tre

olika sensoriska system. Det visuella systemet som handlar om vad vi kan se i vår omgivning.
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Det vestibulära systemet som innefattar balansorganen i öronen. Till sist det sensomotoriska

systemet som skickar information om kroppens lägesposition. Balans kan sedan delas in i två

delar: statisk balans och dynamisk balans. Statisk balans kan beskrivas som förmågan stå så

stilla som möjligt på ett ben, och dynamisk balans definieras som förmågan att nå så långt

som möjligt i en given riktning med ena benet samtidigt som det andra benet håller balansen.

Alltså innebär dynamisk balans kroppens förmåga att bibehålla stabilitet när antingen

tyngdpunkten och understödsytan rör på sig eller när tyngdpunkten förflyttar sig utanför

understödsytan [3].

Proprioception innebär den somatosensoriska informationen som berättar om

kroppssegmentets rörelser och läge. Denna sensoriska informationen kommer från

proprioceptiva receptorer som finns i leder, senfästen, samt muskler. Proprioceptionen arbetar

tillsammans med synen och innerörats balansorgan för att vi ska kunna hålla balansen

[14-15]. Då strukturer som innehåller proprioceptiva receptorer skadas sker det en störning i

proprioceptionen kring den skadade strukturer, vilket resulterar i en förlust eller försämring

av känslan av den relativa positionen för delar av kroppen och ledernas position [16], vilket

leder till en nedsättning av balansen [17]. Detta är något som har fått en stor skuld för den

försämrade funktionen som tillkommer vid ligamentskador. Utöver det är en nedsatt

proprioception också associerat med sämre idrottsprestationer, högre risk för fotledsrelaterade

idrottsskador, samt artros efter skadan [18].

1.4.1.1 Mätning av balans
Målet med att mäta den statiska balansen är att patienten ska stå så stilla som möjligt så länge

som möjligt. För att testa detta kan man tillämpa testerna: Foot Lift test (FLT) och Time In

Balance test (TBT) [19]. FLT består av att patienten står på ett ben i 30 sekunder, och för

varje gång en del av foten som patienten står på lyfts, alternativt att foten i luften sätts ner,

resulterar det i ett fel. TBT består också av att patienten står på ett ben med stängda ögon så

länge som möjligt utan att tappa balansen [19].

Målet med att mäta den dynamiska balansen är att patienten ska bibehålla balansen samtidigt

som hen utför en dynamisk syssla. För att testa detta kan man tillämpa testerna: Star

Excursion Balance test (SEBT), Side Hop test (SHT), och Figure of Eight Hop test (FEHT)

[19]. SEBT består av att patienten står med den påverkade foten i centern av ett mönster på

golvet som består av tejp. Mönstret sträcker sig i olika riktningar (anteriort, medialt,

posteriort, etc.). Patienterna står på den påverkade foten med händerna på höften och ögonen
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öppna, medan man sträcker med benet i luften så långt som möjligt i de olika riktningarna.

Här mäts avståndet som man lyckas nå med foten i luften. Individer med diagnosen CAI har

en påvisad nedsatt förmåga att sträcka sig i anteromedial, medial, samt posteromedial

riktning, vilket är varför man rekommenderar att man fokuserar på de riktningarna i

utförandet av SEBT med patienter som har diagnosen CAI. SHT består av att patienten står

på sin påverkade fot och hoppar först 30 cm lateralt, och sedan 30 cm medialt. Detta

genomförs i 10 repetitioner, och det man undersöker är den totala tiden det tar för patienten

att genomföra hela setet. FEHT består av att man bygger upp en fem meter lång bana

bestående av koner i en 8-figur. Patienten ska sedan hoppa på det påverkade benet så snabbt

som möjligt hoppa 2 varv genom banan, och den totala tiden blir resultatet [19].

1.4.2 Muskelkraft
Fotledsdistorsioner skadar inte bara ligamenten i fotleden, utan även musklerna. Ett resultat

av detta och den subsekventa immobiliseringen som kommer som en följd av kronisk

fotledsinstabilitet är muskelsvaghet [20]. Styrketräning tolkas som en fysisk aktivitet där

avsikten är att bibehålla eller förbättra olika former av muskulär styrka, såsom muskulär

uthållighet, samt bibehålla eller öka muskelmassan [21]. De flesta författare som har

undersökt effekten av styrketräning hos personer med CAI har använt övningar med

motståndsband 3 gånger i veckan under en fyra till sex veckors period. Andra

rehabiliteringsprotokoll har involverat manuellt motstånd vid fotleden och isokinetisk

styrketräning [20].

1.4.3 Proprioceptiv träning
Användningen av proprioceptiv träning visar att det kan öka balansen hos patienter med CAI,

detta visat i artikeln av Grueva-Pancheva, et al. [22] där man undersökte effekten av

proprioceptiv träning på postural balans hos 15 individer med CAI. I artikeln använder de sig

av proprioceptiva övningar över en period på åtta veckor och fann att både statisk balans och

dynamisk balans kunde förbättras med detta. De testade både det friska benet och det skadade

benet och fann då att även efter träningsperioden så hade det skadade benet inte kommit

ikapp det friska men hade ändå visat på tydlig förbättring vilket tyder på att proprioceptiv

träning är värt att ha i åtanke vid rehabilitering av fotledsdistorsioner då man har funnit att det

finns ett kausalt samband mellan kronisk fotledsinstabilitet och balansnedsättningar [22].
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1.4.3.1 Balansbräda som rehabiliteringsverktyg
Balansbrädor, eller “wobble boards”, är små brädor eller plattor som är designade för att vara

svåra att stå på då de utmanar ens balans. Genom detta redskap kan man utföra flera olika

träningsmoment. I studien av Wester, et al. [23] gick den första delen av rehabiliterings

protokollet ut på att man skulle tippa balansbrädan framåt och nudda marken med framkanten

och sedan bakåt för att nudda marken med bakkanten. Denna rörelse utfördes i 15 sekunder i

10 sets, med 10 sekunders vila mellan seten. Dessa brädor kan anses vara ett användbart

rehabiliteringsverktyg vid kronisk fotledsinstabilitet då det har förbättrat statisk balans och

som en följd av det minskat fotledsdistorsioner [23-24]. Utöver det stimulerar balansbrädan

det sensomotoriska systemet genom att förbättra funktionen hos mekanoreceptorerna, samt

återställa det neuromuskulära återkopplingsschemat [23]. Det finns flera alternativ till

balansbrädan som bygger på samma koncept, ett exempel på ett sådant är biomechanical

ankle platform systems (BAPS). BAPS:en har en god effekt på muskelaktivitet i muskulatur

kring fotleden som balansbrädan, och studier har visat på att de har liknande fördelar kopplat

till balansen [25].

1.4.4 Styrketräning
En central del av rehabiliteringen är styrketräning för muskler kring fotleden i syftet att

minska residualsymtom från distorsionen och förhindra framtida instabilitet i fotleden. I en

studie tillämpade Hall, et al. [20] motståndsband i fotledens alla riktningar; Dorsalflexion,

plantarflexion, inversion, samt eversion. Detta gjorde man under en fyra veckor lång

rehabiliteringsperiod och det man fann var att metoden förbättrade både funktionen i leden

samt balansen.

1.5 Problemformulering
Lateral fotledsdistorsion är väldigt vanligt bland individer som är fysiskt aktiva. Upprepade

fotledsdistorsioner kan leda till kronisk fotledsinstabilitet vilket kan leda till minskad fysisk

aktivitet och smärta [23]. Korrekt och tidig rehabilitering kan motverka kronisk

fotledsinstabilitet [23], men vilken träningsform som passar bäst utifrån individers särskilda

förutsättningar är ej tydligt i dagens läge [26]. Denna litteraturstudie syftar till att undersöka

den effekt som balansbrädans har på balansen vid behandling av individer med kronisk

fotledsinstabilitet jämfört med kontrollgrupp som tränat styrketräning.
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Då kronisk fotledsinstabilitet resulterar till en försämrad funktionsnivå resulterar det i en

lägre fysisk aktivitet bland individer som drabbats av CAI. Därmed kan kunskaperna som

denna studie bidra med att hjälpa fysioterapeuter komma fram till effektiva

behandlingsplaner vid fall rörande kronisk fotledsinstabilitet.

2. Syfte
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka effekten på individers balans genom träning

med balansbräda jämfört med styrketräning, och balansbräda i kombination med

styrketräning, vibrationer, samt kinesiotejp, hos personer med CAI samt att bedöma det

vetenskapliga underlaget för träning med balansbräda som intervention.

2.1 Frågeställningingar

1. Vilken kvalitet granskat med PEDro har RCT-artiklar som rapporterat resultatet om

effekten på balans av träning på balansbrädor jämfört med styrketräning, och

balansbräda i kombination med styrketräning, vibrationer, samt kinesiotejp hos

personer med kronisk fotledsinstabilitet?

2. Vad är effekten av träning med balansbräda jämfört med styrketräning, och

balansbräda i kombination med styrketräning, vibrationer, samt kinesiotejp på

patienter med kronisk fotledsinstabilitet avseende balans?

3. Hur starkt är det vetenskapliga underlaget granskat med GRADEstud för effekten på

balans av träning med balansbräda jämfört med styrketräning, och balansbräda i

kombination med styrketräning för patienter med kronisk fotledsinstabilitet?

3. Metod

3.1 Design
Studien är en beskrivande litteraturstudie där vetenskapliga artiklar om effekten på balans av

träning med balansbräda vid instabilitet fotleden efter år 2005 har granskats och utgör

grunden för evidensgradering av behandlingsmetoden. En beskrivande studie innebär en

studie där information samlas in. Studiedesignen är passande då syftet med studien är att

sammanställa den aktuella forskningen kring balansbräda som ensam behandling hos

individer med CAI avseende förbättring av balans, samt hur den jämför sig med styrketräning

som behandling [27, 28].
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3.2 Databaser
Litteratursökning genomfördes i Pubmed, Uppsala universitetsbibliotek, samt Cochrane

Library.

3.3 Urval
PICO: Balansbrädans (I) effekt på balans (O) bland fysiskt aktiva individer (≥1.5h/veckan

måttlig-hög intensitet (≥60% av maxpuls)) (P) jämfört med kontrollgrupp som tränat

styrketräning (C).

Inklusionskriterier
- Vetenskapliga artiklar tillgängliga på engelska eller svenska

- Publicerade efter år 2013

- RCT-studier, balans som utfall som undersöks med fysiskt test

- Studier som har blivit etiskt godkända

Exklusionskriterier

- Patientgrupper med andra diagnoser som kan påverka balansen

3.4 Genomförande
Den 27:e September 2022 genomförde författarna en preliminär litteratursökning tillsammans

med bibliotekarie från Uppsala universitet. Här bearbetades en söktråd fram med

Mesh-termer och sökord för titel samt abstrakt som matchade PICO i litteraturstudien. Den

gällande litteratursökningen inleddes den 1:a Oktober 2022. Litteratursökning gjordes i

databaserna Pubmed, Uppsala universitetsbibliotek och Cochrane Library med filter för

publikationsår från år 2005, och studiedesign (randomized controlled trials).

På Pubmed användes sökorden (((articulatio talocruralis[MeSH Terms]) AND (chronic ankle

instability)) OR (functional ankle instability)) AND (dynamic balance). Sökningen gav 239

antal träffar, efter tillägg av RCT-filter gav det ett resultat på 45 studier. Dessa studier

granskades utifrån rubriker, abstract, samt inklusions- och exklusionskriterierna som även

kopplas samman med PICO. Efter granskningen inkluderades totalt tre artiklar från

sökresultatet. Ytterligare tre artiklar inkluderades genom funktionen “similar articles” som

finns på Pubmed.

På Uppsala Universitetsbibliotek användes sökorden “Chronic ankle instability”, “balance”,

och “functional performance”. Dessa sökord genererade 125 antal träffar som granskades
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utifrån  rubriker, abstract, samt inklusions- och exklusionskriterierna som även kopplas

samman med PICO. Efter granskningen inkluderades totalt en artikel från sökningen på

Uppsala Universitetsbibliotek.

På Cochrane Library användes sökorden “Chronic ankle instability” AND “balance

training” AND “wobble board”. Här gav sökningen 7 träffar som granskades utifrån

rubriker, abstract, samt inklusions- och exklusionskriterierna som även kopplas samman med

PICO. Efter granskningen inkluderades totalt en artikel från sökningen på Cochrane Library.

Efter att relevanta artiklar valts ut granskas dom enligt PEDro [29, bilaga 1] enskilt av båda

författarna för att sedan jämföra resultaten och se ifall bedömningarna är jämlika. De artiklar

som får en poäng på ≥4 enligt PEDro kommer sedan sammanvägas och resultatet bedömas

enligt GRADEstud [30, bilaga 2] för att undersöka hur tillförlitligt resultatet av

interventionen är i studierna.

Fig. 1. Flödesschema över datainsamlingsmetod.

3.5 Databearbetning
De artiklar som inkluderades i studien granskades med hjälp av PEDro-skalan för att

uppmärksamma eventuell bias som kan finnas i artiklarna [31, Bilaga 1]. Skalan är en

bedömningsmall för kliniska studier, och den består av totalt 11 kriterier där varje kriterium

motsvarar 1 poäng. Studien kan få max 10 poäng då man räknar bort ett av kriterierna vid

slutpoängen. Graden av bias bedöms beroende på hur många poäng artikeln får. 0-3 poäng
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innebär en hög risk för bias, 4-5 poäng innebär måttlig risk för bias och >6 innebär låg risk

för bias. PEDro-skalan har god validitet kopplat till kvalitet för kliniska studier [32]. De

enskilda studierna granskades först enskilt av författarna, för att sedan diskuteras gemensamt.

Om olikheter förelåg i poängsättningen diskuterades en lämplig poängsättning fram i

konsensus.

Efter granskning av artiklar bedömdes tillförlitligheten av det sammanvägda resultatet med

hjälp av en studentanpassad version (bilaga 2) av SBU:s GRADE-bedömning [30]. Den

fungerar på så sätt att man utgår till en början att det sammanvägda resultatet visar på hög

tillförlitlighet och kan sedan sänkas utifrån olika riskområden. Dessa riskområden är

bristande samstämmighet i studierna, bristande precision, och bristande

överförbarhet/relevans.

3.6 Etiska överväganden
De inkluderade studierna var etiskt godkända och granskades utan egna värderingar och

citerades sanningsenligt. Risken finns att bias förekommer inom artiklar, samtliga artiklar

kommer därför att granskas utifrån standardiserade mallar för att uppnå så hög objektivitet

som möjligt på granskningen. Granskningen genomfördes enskilt för att minska risken för

snedvridning. Studiens författare är medvetna om att de interventioner som inkluderats i

litteraturstudien kan orsaka smärta och obehag. Men den potentiella nyttan som

litteraturstudien kan tänkas bidra med bedömdes överväga de potentiella riskerna som finns i

interventionerna. Denna studie bidrar med information gällande balansbrädans effekt på

kronisk fotledsinstabilitet, som i dagens läge är väldigt vanligt bland fysiskt aktiva individer.

Därmed kan samhället nyttjas av denna information då det främjar fysisk aktivitet.

4. Resultat
Totalt inkluderades åtta studier som bedömdes relevanta enligt uppsatsens syfte och PICO.

Resultatet efter kvalitetsgranskning enligt PEDro visar på att sex studier har 4-5 poäng vilket

motsvarar poängskalan “fair”, medan två har 6-7 poäng vilket motsvarar poängskalan “good”

[29]. Se översikt över PEDro granskning i tabell 1. Studierna har använt olika metoder för att

genomföra behandlingarna, men vad alla studier har gemensamt är att behandlingen sträcker

sig över en period på 4-6 veckor med ≥3 sessioner/vecka. Alla inkluderade studier är en

randomiserad kontrollerad studie, vilket innebär att studierna har en interventionsgrupp och

en kontrollgrupp som används för att jämföra interventionens effekt, samt att slumpmässig
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fördelning har skett till studiens grupper. Mätmetoderna skiljer sig mellan studierna, men alla

studiers utfallsmått var funktionsbaserade och svaren angavs i medelvärde samt

standarddeviation. Två studier [39, 40] skiljer sig jämfört med resterande studier kopplat till

interventioner, därav kommer dessa två studier inte graderas eller sammanvägas enligt

GRADEstud.
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Tabell 1: Översiktligt resultat enligt PEDro för inkluderade studier.

Artiklar
Kriterier

Linens, et al.
[33]

Cain, et al. [34] Cain, et al. [35] Wright, et al.
[36]

Kalra, et al. [37] Melam, et al.
[38]

Khalili, et al.
[39]

Wyon, et al.
[40]

1 (Eligibility criteria) - - - - - - - -

2 (Random
allocation)

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

3 (Concealed
allocation)

Nej Nej Ja Ja Nej Nej Nej Ja

4 (Similar baseline) Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja

5 (Blinding of all
subjects)

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

6 (Blinding of all
therapists)

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

7 (Blinding of all
assessors)

Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej

8 (Adequate
follow-up)

Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej Nej

9 (Intention-to-treat
analysis)

Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej

10 (Between group
statistical
comparison)

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

11 (Point measures
and variability)

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Total poäng 4/10 4/10 7/10 6/10 5/10 4/10 4/10 5/10

Totalt 10 poäng då kriteriet “eligibility” räknas bort vid den totala summan av poäng. 0-3 poäng = låg kvalité, 4-5 poäng = medelgod kvalité, ≥6 poäng = hög kvalité.
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Tabell 2: Sammanfattning av studier från Linens, et al. [33]; Cain, et al. [34]; Cain, et al. [35]; Wright, et al. [36]; Kalra, et al. [37]; Melam, et al. [38]; Khalili, et al. [39];

Wyon, et al. [40] i medelvärde och standardavvikelse, samt resultatet för mellangruppsanalys i P-värde (Main effect for group).

Förste författare
(referens)
Titel
År
Tidskrift
Land

Deltagarinformation
(inklusions- och
exklusionskriterier)

Interventionsgrupp
(Antal, kön, intervention)

Kontrollgrupp
(Antal, kön, intervention)

Utfallsmått
(mätinstrument,
mättillfälle)

Resultat (IG och KG resultat,
medelvärde och spridningsmått,
resultatsammanfattning).

Linens, et al. [33].

Wobble Board
Rehabilitation for
Improving Balance in
Ankles With Chronic
Instability

År 2016.

Clin J Sport Med.

Kanada.

Inklusion:
18-40 år.

Kardiovaskulär /
styrketräning 1.5h ≥ /
veckan.

Minst en signifikant
fotledsdistorsion.

Självrapporterad känsla av
“giving way” minst två
gånger / år.

CAIT score <27.

Exklusion:
Synnedsättning.

Vestibulär nedsättning.

Knä- eller höftskada som
påverkar funktionen.

Akut skada.

Somatosensorisk
nedsättning.

Balansbräda
n=17 (14 kvinnor, 3 män)
22.94 ± 2.77 år.

4 veckor, 3 sessioner i
veckan.

Enbensstående på BB med
rotation medsols samt
motsols. Rotation utförs i 10
sek innan riktning byts för
att rotera i totalt 40 sek.
Sedan vila i 1 min, 5 set
totalt.

Ingen intervention
n=17 (14 kvinnor, 3 män)
23.18 ± 3,64 år.

Statisk balans mätt
med: FLT, TBT.

Dynamisk balans
mätt med: SEBT
(AM, M, PM),
SHT, FEHT.

Data insamlades
vid två tillfällen,
först vid baseline
och sedan efter
fyra veckor.

IG (medelvärde och SD)
Baslinje:
FLT: 5.61 ± 2.52
TBT: 28.81 ± 19.37
SEBT: AM: 0.83 ± 0.08, M: 0.82 ± 0.10,
PM: 0.85 ± 0.12.
SHT: 17.65 ± 4.90
FEHT: 19.55 ± 9.25

Efter 4 veckor:
FLT: 3.82 ± 2.18
TBT: 45.02 ± 18.59
SEBT: AM: 0.92 ± 0.11, M: 0.97 ± 0.10,
PM: 0.98 ± 0.11
SHT: 14.10 ± 2.63
FEHT: 12.40 ± 5.96

KG (medelvärde och SD)
Baslinje:
FLT: 5.00 ± 1.68
TBT: 27.91 ± 17.26
SEBT: AM: 0.83 ± 0.07, M: 0.87 ± 0.07,
PM: 0.88 ± 0.08.
SHT: 18.27 ± 5.50
FEHT: 16.20 ± 7.71

Efter 4 veckor:
FLT: 4.61 ± 1.72
TBT: 32.09 ± 19.16
SEBT: AM: 0.81 ± 0.07, M: 0.85 ± 0.09,
PM: 0.86 ± 0.09.
SHT: 17.97 ± 5.06
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FEHT: 15.18 ± 7.71

IG visade endast statistisk signifikant i
SEBT-AM (p=0,042) jämfört med KG.

Cain, et al. [34].

Effects of a 4-Week
Biomechanical Ankle
Platform System Protocol
on Balance in High
School Athletes With
Chronic Ankle Instability

År 2017.

Journal of Sport
Rehabilitation.

USA.

Inklusion:
Aktiv högskolestudent.

Upprepad inversionsskada
med residualsymtom.

Två eller fler moderata
fotledsstukningar i samma
fotled som kräver sjukvård.

Episoder av instabilitet.

Exklusion:
Kirurgiskt behandlad
fotledsfraktur.

Akut fotledsskada.

Diagnos som påverkar
balansen.

BAPS-bräda.
N=11 (7 kvinnor, 4 män)
16.45 ± 0.93 år.

4 veckor, 3 sessioner i
veckan.

Enbensstående på BAPS
med rotation medsols samt
motsols. Rotation utförs i 10
sek innan riktning byts för
att rotera i totalt 40 sek.
Sedan vila i 1 min, 5 set
totalt.

Ingen intervention.
N=11 (4 kvinnor, 7 män)
16.55 ± 1.29 år.

Statisk balans mätt
med: FLT, TBT.

Dynamisk balans
mätt med: SEBT
(AM, M, PM).

Data insamlades
vid två tillfällen,
först vid baseline
och sedan efter
fyra veckor.

IG (medelvärde och SD)
Baslinje:
FLT: 6.45 ± 2.87
TBT: 21.31 ± 12.88
SEBT: AM: 85.75 ± 6.42, M: 88.59 ±
9.92, PM: 93.32 ± 10.10

Efter 4 veckor:
FLT: 6.37 ± 3.28
TBT: 31.93 ± 15.87
SEBT: AM: 91.96 ± 6.82, M: 94.95 ±
8.71, PM: 99.87 ± 8.26
SHT: 9.11 ± 1.83

KG (medelvärde och SD)
Baslinje:
FLT: 6.37 ± 3.28
TBT: 11.38 ± 7.88
SEBT: AM: 83.59 ± 4.73, M: 85.13 ±
6.25, PM: 88.29 ± 6.89
SHT: 15.91 ± 6.66

Efter 4 veckor:
FLT: 7.04 ± 2.99
TBT: 11.27 ± 11.85
SEBT: AM: 83.58 ± 4.84, M: 84.63 ±
6.37, PM: 87.26 ± 5.19
SHT: 16.43 ± 8.83

IG visade en statistisk signifikant
förbättring i alla testerna (p=<0.05)
förutom FLT (p=0.178).

Cain, et al. [35].

Four-Week
Ankle-Rehabilitation

Inklusion:
Minst en signifikant
stukning.

BAPS-bräda
N=10 (2 kvinnor, 8 män).
16.40 ± 0.97 år.

Ingen intervention.
N=11 (7 kvinnor, 4 män).
16.45 ± 1.04 år.

Statisk balans mätt
med FLT, TBT.
Dynamisk balans
mätt med: SEBT

BAPS-bräda (medelvärde och SD)
Baslinje:
FLT: 7.60 ± 4.41
TBT: 29.86 ± 22.61
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Programs in Adolescent
Athletes With Chronic
Ankle Instability

År 2020.

Journal of athletic training

USA.

Episoder av
instabilitetskänsla.

Återkommande
fotledsstukningar.

≥5 timmar moderat fysisk
aktivitet per vecka.

Exklusion:
Kirurgiskt behandlad
fotledsfraktur.

En historia av frakturer i
nedre extremiteter som
kräver omställning.

Akut ligamentskada i
fotleden.

Enbensstående på BAPS
med rotation medsols samt
motsols. Rotation utförs i 10
sek innan riktning byts för
att rotera i totalt 40 sek.
Sedan vila i 1 min, 5 set
totalt.

Styrketräning
N=12 (7 kvinnor, 5 män).
16.42 ± 1.00 år.

3 set om 10 repetitioner
plantarflexion, dorsalflexion,
inversion, samt eversion med
motståndsband.

Kombination
N=10 (7 kvinnor, 3 män).
16.20 ± 1.14 år.

En kombination av både
BAPS-gruppen och
styrketräningsgruppens
intervention.

Samtliga grupper
genomförde protokollet i 4
veckor, 3 sessioner i veckan.

(A, AM, M, PM,
PL), SHT, FEHT.

Patientorienterade
utfallsmått mätt
med: CAIT,
FAAM (ADL) och
FAAM (Sport).

Data insamlades
vid två tillfällen,
först vid baseline
och sedan efter
fyra veckor.

SEBT: A: 75.29 ± 6.18, AM: 79.81 ±
6.66, M: 81.23 ± 5.60, PM: 85.78 ± 8.89,
PL: 77.23 ± 13.37
SHT: 11.70 ± 4.46
FEHT: 13.42 ± 1.58
CAIT: 16.30 ± 4.79
FAAM (ADL): 89.40 ± 8.39
FAAM (Sport): 77.50 ± 13.24

Efter 4 veckor:
FLT: 7.17 ± 4.89
TBT: 28.33 ± 23.61
SEBT: A: 75.62 ± 5.80, AM: 83.62 ±
5.66, M: 90.17 ± 7.93, PM: 94.37 ± 9.89,
PL: 84.58 ± 9.27
SHT: 8.41 ± 1.45
FEHT: 12.09 ± 1.61
CAIT: 22.10 ± 4.58
FAAM (ADL): 92.86 ± 9.10
FAAM (Sport): 84.38 ± 14.95

Styrketräning (medelvärde och SD)
Baslinje:
FLT: 7.42 ± 4.41
TBT: 29.03 ± 23.63
SEBT: A: 77.57 ± 5.17, AM: 79.91 ±
5.51, M: 81.03 ± 8.75, PM: 82.42 ± 8.96,
PL: 74.57 ± 12.04
SHT: 14.94 ± 5.82
FEHT: 14.59 ± 2.92
CAIT: 16.08 ± 4.68
FAAM (ADL): 87.40 ± 8.07
FAAM (Sport): 69.01 ± 11.73

Efter 4 veckor:
FLT: 6.42 ± 4.51
TBT: 40.84 ± 23.80
SEBT: A: 80.11 ± 5.76, AM: 84.79 ±
5.18, M: 89.93 ± 9.59, PM: 94.04 ± 10.33,
PL: 85.92 ± 12.45
SHT: 10.94 ± 2.47
FEHT: 13.02 ± 1.85
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CAIT: 20.50 ± 2.61
FAAM (ADL): 89.68 ± 9.24
FAAM (Sport): 81.25 ± 12.29

Kombination (medelvärde och SD)
Baslinje:
FLT: 8.93 ± 2.88
TBT: 21.15 ± 21.12
SEBT: A: 76.64 ± 7.58, AM: 79.62 ±
8.02, M: 79.36 ± 8.53, PM: 80.15 ± 10.73,
PL: 67.46 ± 11.45
SHT: 12.43 ± 3.64
FEHT: 16.27 ± 3.26
CAIT: 18.40 ± 3.20
FAAM (ADL): 85.36 ± 11.42
FAAM (Sport): 74.06 ± 14.44

Efter 4 veckor:
FLT: 5.47 ± 2.34
TBT: 26.56 ± 16.06
SEBT: A: 79.63 ± 6.12, AM: 83.29 ±
6.39, M: 85.36 ± 6.53, PM: 90.06 ± 10.47,
PL: 80.59 ± 9.05
SHT: 9.63 ± 1.09
FEHT: 13.20 ± 1.82
CAIT: 21.40 ± 5.13
FAAM (ADL): 91.31 ± 8.80
FAAM (Sport): 84.69 ± 17.21

KG (medelvärde och SD)
Baslinje:
FLT: 5.64 ± 3.29
TBT: 33.80 ± 20.71
SEBT: A: 78.38 ± 6.82, AM: 83.72  ±
6.67, M: 88.81 ± 8.64, PM: 91.32 ± 13.10,
PL: 78.70 ± 12.42
SHT: 10.84 ± 2.78
FEHT: 14.17 ± 2.23
CAIT: 17.45 ± 4.46
FAAM (ADL): 89.07 ± 10.14
FAAM (Sport): 71.02 ± 15.51
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Efter 4 veckor:
FLT: 5.64 ± 2.79
TBT: 18.59 ± 12.20
SEBT: A: 78.20 ± 6.29, AM: 84.11 ±
6.61, M: 87.54 ± 8.52, PM: 92.45 ± 11.53,
PL: 81.84 ± 9.11
SHT: 11.01 ± 3.27
FEHT: 13.65 ± 1.77
CAIT: 16.64 ± 5.50
FAAM (ADL): 91.02 ± 9.38
FAAM (Sport): 76.99 ± 19.93

Alla interventionsgrupper såg statistiskt
signifikanta förbättringar jämfört med KG
(p=0.05), men ingen interventionsgrupp
var superior.

Wright, et al. [36]

A Randomized Controlled
Trial Comparing
Rehabilitation Efficacy in
Chronic Ankle Instability

År 2017.

Journal of Sport
Rehabilitation.

USA.

Inklusion:
Minst en signifikant
fotledsdistorsion.

Självrapporterad känsla av
“giving way”.

CAIT score <25.

≥1,5 timme måttligt kraftfull
fysisk aktivitet per vecka.

Exklusion:
En historia av frakturer eller
kirurgi i nedre extremiteter.

Akut ligamentskada i
fotleden.

Balansbräda
N=20 (14 kvinnor, 6 män).
22.60 ± 5.89 år.

4 veckor, 3 sessioner i
veckan.

Enbensstående på BB med
rotation medsols samt
motsols. Rotation utförs i 10
sek innan riktning byts för
att rotera i totalt 40 sek.
Sedan vila i 1 min, 5 set
totalt.

Styrketräning
N=20 (15 kvinnor, 5 män).
21.45 ± 3.24 år.

4 veckor, 3 sessioner i
veckan.

3 set om 10 repetitioner
plantarflexion, dorsalflexion,
inversion, samt eversion
med motståndsband.

Statisk balans mätt
med: FLT, TBT.

Dynamisk balans
mätt med: SEBT
(PM), FEHT, SHT.

Patientorienterade
utfallsmått mätt
med: CAIT,
FAAM (ADL) och
FAAM (Sport).

Data insamlades
vid två tillfällen,
först vid baseline
och sedan efter
fyra veckor.

IG (medelvärde och SD)
Baslinje:
FLT: 6.27 ± 3.73
TBT: 34.07 ± 22.17
SEBT (PM): 0.98 ± 0.09
FEHT: 15.60 ± 5.70
SHT: 11.86 ± 5.99
CAIT: 16.63 ± 5.55
FAAM (ADL): 91.10 ± 8.22
FAAM (Sport): 59.61 ± 14.94

Efter 4 veckor:
FLT: 4.35 ± 2.59
TBT: 41.57 ± 22.35
SEBT (PM): 1.03 ± 0.08
FEHT: 12.94 ± 3.78
SHT: 9.18 ± 3.54
CAIT: 22.20 ± 3.82
FAAM (ADL): 97.19 ± 3.89
FAAM (Sport): 71.75 ± 9.80

KG (medelvärde och SD)
Baslinje:
FLT: 6.98 ± 4.41
TBT: 33.06 ± 17.15
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SEBT (PM): 0.92 ±  0.10
FEHT: 15.55 ± 3.93
SHT: 14.37 ± 7.94
CAIT: 16.15 ± 5.65
FAAM (ADL): 91.34 ± 7.52
FAAM (Sport):60.21 ± 11.80

Efter 4 veckor:
FLT: 5.02 ± 2.96
TBT: 41.65 ± 19.22
SEBT (PM): 1.00 ± 0.08
FEHT: 13.02 ± 2.61
SHT: 9.14 ± 1.97
CAIT: 19.30 ± 4.85
FAAM (ADL): 93.00 ± 5.50
FAAM (Sport): 66.25 ± 9.75

KG visade på en statistiskt signifikant
förbättring kopplat till FAAM (ADL)
(p=0.043).

Kalra, et al. [37]

Comparison Study of
Wobble Board and Bosu
Ball along with Strength
Training on Lower Limb
Strength, Dynamic
Balance, Agility and
Functional Performance
of Runners with Lateral
Ankle Instability

År 2021.

Journal of clinical and
diagnostic research.

Indien.

Inklusion:
Manliga fritidslöpare.

Åldern 18-35 år.

<27 CAIT.

Ingen historia av lateral
fotledsstukning de senaste
sex månaderna.

Exklusion:
Nyligen skadat fotleden.

Nyligen opererat fotleden.

Nyligen ådragit sig fraktur i
nedre extremiteten.

Balansbräda +
styrketräning
N=30 (30 män).
-

6 veckor, 4 sessioner i
veckan.

Stå med båda fötterna på
balansbrädan, luta
balansbrädan i en specifik
riktning och håll den
positionen i 10 repetitioner i
3 sets.

3 set om 10-15 repetitioner
plantarflexion, dorsalflexion,
inversion, samt eversion med
motståndsband.

Bosuboll + styrketräning
N=30 (30 män).
-

6 veckor, 4 sessioner i
veckan.

Initiellt stå på två ben och
hålla balansen, stegras till ett
ben, slutligen läggs
dynamiska uppgifter till som
att kasta och fånga bollar.

3 set om 10-15 repetitioner
plantarflexion, dorsalflexion,
inversion, samt eversion
med motståndsband.

Dynamisk balans
mättes med: TT,
YT, och FEHT.

Muskelstyrka
mättes med: MB.

Data insamlades
vid tre tillfällen,
först vid baseline,
efter tre veckor,
och efter sex
veckor.

IG (medelvärde och SD)
Baslinje:
TT: 17.31 ± 1.01
MB: Dorsalflektion: 8.30 ± 1.28,
Plantarflektion: 8.25 ± 1.41, Inversion:
7.50 ± 1.31, Eversion: 7.82 ± 1.43
YT: AC: 131.63 ± 22.88, PMC: 138.33 ±
8.19, PLC: 145.60 ± 8.22
FEHT: 9.53 ± 0.53

Efter 6 veckor:
TT: 13.97 ± 1.37
MB: Dorsalflektion: 13.08 ± 1.76,
Plantarflektion: 12.80 ± 1.21, Inversion:
11.76 ± 1.19, Eversion: 11.51 ± 2.08
YT: AC: 123.22 ± 20.33, PMC: 128.21 ±
18.25, PLC: 140.65 ± 10.23
FEHT: 5.70 ± 1.19

KG (medelvärde och SD)
Baslinje:
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TT: 17.85 ± 1.68
MB: Dorsalflektion: 8.28 ± 1.34,
Plantarflektion: 8.10 ± 1.40, Inversion:
6.81 ± 1.92, Eversion: 7.21 ± 1.48
YT: AC: 133.83 ± 8.58, PM: 139.32 ±
9.73, PL: 150.28 ± 7.19
FEHT: 9.44 ± 0.82

Efter 6 veckor:
TT: 12.71 ± 2.97
MB: Dorsalflektion: 15.58 ± 2.34,
Plantarflektion: 13.99 ± 2.16, Inversion:
13.07 ± 2.74, Eversion: 12.69 ± 2.10
YT: AC: 111.28 ± 25.28, PM: 117.38 ±
20.01, PL: 138.61 ± 10.23
FEHT: 5.85 ± 1.41

Båda grupperna visade på en statistisk
signifikant förbättring, men gruppen med
bosuboll visade på en högre grad av
förbättring jämfört med gruppen med
balansbräda (p=<0.05) efter sex veckor.

Melam, et al. [38]

Effect of weight-bearing
overload using elastic
tubing on balance and
functional performance in
athletes with chronic
ankle instability

År 2018.

Science & Sports.

Frankrike.

Inklusion:
Tävlat inom idrotter på
universitetsnivå.

18-25 år.

Minst en stukning som
resulterade i smärta och
haltning de senaste 12
månaderna.

Ostadighetskänsla i
fotleden.

Exklusion:
En pågående fotledsskada.

Fotledsfraktur.

Motståndsband
N=15 (15 män).
21.00 ± 2.2

4 veckor, 4 sessioner i
veckan.

Stå på den påverkade foten
med motståndsband fäst i
foten i luften med andra
änden fäst i något fast. Sedan
drogs bandet med foten i
luften framåt, bakåt, lateralt,
och medialt. Varje riktning
utfördes i 4 sets med 20
repetitioner.

Ingen intervention
N=15 (15 män).
21.3 ± 2.3

Dynamisk balans
mättes med: SEBT
(AM, M, PM) och
SLHT.

Data insamlades
vid två tillfällen,
först vid baseline
och efter fyra
veckor.

IG (medelvärde och SD)
Baslinje:
SEBT: AM: 84.3 ± 3.2, M: 89.5 ± 5, PM:
91.8 ± 4.2
SLHT: 1.2 ± 0.7

Efter 4 veckor:
SEBT: AM: 86.4 ± 3.2, M: 91.6 ± 4.6,
PM: 93.8 ± 4.0
SLHT: 1.3 ± 0.7

KG (medelvärde och SD)
Baslinje:
SEBT: AM: 84.0 ± 4.42, M: 90.4 ± 4-55,
PM: 91.9 ± 4.6
SLHT: 1.2 ± 0.06

Efter 4 veckor:
SEBT: AM: 84.4 ± 4.7, M: 90.8 ± 4.6,
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Kirurgi i fotleden.

Neurologisk
balansnedsättning.

PM: 92.2 ± 4.8
SLHT: 1.2 ± 0.06

IG visade på en statistiskt signifikant
förbättring (p=<0.05) i både SEBT och
SLHT jämfört med KG.

Khalili, et al. [39].

Effect of Combined
Balance Exercises and
Kinesio Taping on
Balance, Postural
stability, and Severity of
Ankle Instability in
Female Athletes with
Functional Ankle
Instability

År 2022.

Life.

Schweiz.

Inklusion:
Kollegiala idrottare från
volleyboll, handboll, eller
basket som aktivt deltar i
deras dagliga aktiviteter.

Minst en signifikant
fotledsdistorsion som
krävde vila och
immobilisering en tid.

Självrapporterad känsla av
“giving way” under
vardagliga- och
sportaktiviteter

Kan gå normalt med fullt
rörelseomfång i fotleden.

AJFAT poäng ≥ 26

Exklusion:
Smärta och svullnad under
protokollets period.

Pågående medicinsk
intervention.

Missade två konsekventa
sessioner.

Fått fysioterapeutisk
behandling precis innan
protokollet.

Balansbräda+kinesiotejp
n = 12 (12 kvinnor)
24.8 ± 2.6 år.

6 veckor, 3 sessioner/vecka.

Applicering av en
progressionsplan, som går
från att stå på BB med båda
fötterna på en hård yta med
öppna ögon till att stå på BB
på ett ben på mjuk yta och
med stängda ögon.

Applicering av KT (Första
tre veckorna: två I-former
och en Y-form, f.o.m. vecka
4: +1 remsa).

Balansbräda
n = 12 (12 kvinnor)
25.6 ± 2.5 år.

6 veckor, 3 sessioner/vecka.

Applicering av en
progressionsplan, som går
från att stå på BB med båda
fötterna på en hård yta med
öppna ögon till att stå på BB
på ett ben på mjuk yta och
med stängda ögon.

Statisk balans
undersöktes med:
BBSDS.

Patientorienterade
utfallsmått
undersöktes med:
CAIT.

Data insamlades
vid två tillfällen,
först vid baseline
och efter sex
veckor.

IG (medelvärde och SD)
Baslinje:
CAIT: 20.08 ± 3.97
BBSDS: 1.88 ± 0.62

Efter 4 veckor:
CAIT: 24.58 ± 3.8
BBSDS: 0.86 ± 0.22

KG (medelvärde och SD)
Baslinje:
CAIT: 20.67 ± 2.39
BBSDS: 1.38 ± 0.51

Efter 4 veckor:
CAIT: 23.42 ± 2.71
BBSDS: 0.89 ± 0.21

Båda grupperna visar på en statistiskt
signifikant förbättring (p=0.001), men IG
presterade bättre jämfört med KG
(p=0.049).
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Wyon, et al. [40].

Six-Week Combined
Vibration and Wobble
Board Training on
Balance and Stability in
Footballers With
Functional Ankle
Instability

År 2013.

Journal of Sport
Medicine.

USA.

Inklusion:
Självrapporterad unilateral
instabilitet i fotleden.

Mer än en lateral
fotledsstukning de senaste
två åren.

Ostadighetskänsla.

≤23 CAIT.

Exklusion:
Fotledsskada de senaste 6
veckorna.

Balansnedsättning.

Historia av frakturer i
fotleden eller nedre
extremiteten.

Balansbräda+vibrationer
n=11 (11 män)
22.2 ± 0.7 år.

6 veckor, 2 sessioner/vecka.

Stå i olika positioner på
balansbräda med händerna
placerade på höften i 2x45
sekunder. Senare tillägg av
dynamiska uppgifter som att
kasta och fånga boll. Tillägg
av vibrationer i samband
med övningar.

Balansbräda
n=11 (11 män)
22.7 ± 1.2 år.

6 veckor, 2 sessioner/vecka.

Stå i olika positioner på
balansbräda med händerna
placerade på höften i 2x45
sekunder. Senare tillägg av
dynamiska uppgifter som att
kasta och fånga boll.

Statisk balans
undersöktes
genom: COM
distribution.

Dynamisk balans
undersöktes
genom SEBT (A,
PL) och SLTHT.

Data insamlades
vid två tillfällen,
först vid baseline
och efter sex
veckor.

IG (medelvärde och SD)
Baslinje:
Framgår ej i studien.

Efter 4 veckor:
COM: -1.14 ± 0.79
SLTHT: -12.73 ± 7.53
SEBT: A: 5.18 ± 3.28, PM: 1.55 ± 2.23,
PL: 3.73 ± 4.42

KG (medelvärde och SD)
Baslinje:
Framgår ej i studíen.

Efter 4 veckor:
COM: -0.70 ± 0.61
SLTHT: -2.18 ± 7.53
SEBT: A: 2.81 ± 3.29, PM: 0.73 ± 2.23,
PL: 1.27 ± 1.69

IG visade en statistiskt signifikant
förbättring i samtliga tester (p=0.05)
jämfört med KG efter 6 veckor.

IG = interventionsgrupp, KG = kontrollgrupp, II = ingen intervention, FTL = foot lift test, TBT = time-in-balance test, SEBT = star excursion balance test (Utförd i

anteriomedial-, medial-, samt posteromedial riktning), AM = anteromedial, M = medial, PM = posteromedial,  PL = posterolateral, SHT = side hop test, FEHT =

figure-of-eight hop test, CAIT = cumberland ankle instability tool. FAAM = Foot and Ankle ability measure (mätt i ADL och i sportaktiviteter), TT = t-test, MB =

make-biomed, YT = y-balance test, AC = anterior component, PMC = posteromedial component, PLC = posteriolateral component, BBSDS = biodex balance SD system,

COM = center of mass distribution during single leg stance.
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4.1 Balansbräda jämfört med ingen behandling
Under denna rubrik kommer studier som endast jämför interventionen balansbräda med ingen

intervention redogöras för. Den akuta effekten på stabilitet och funktion genom tillämpningen

av balansbräda som ensam intervention undersöktes i sex studier [33-36, 39, 40]. Linens, et

al. [33] jämförde en grupp som genomförde träning med balansbräda (n=17) med en

kontrollgrupp (n=17) över en period på fyra veckor. Här såg man en förbättring hos

interventionsgruppen över alla testen kopplat till tiden det tog att utföra dom, medans

kontrollgruppen inte såg samma utveckling. Dock var det endast ett utfallsmått där man såg

en signifikanta förbättringen, vilket var SEBT (anteromedial) (p=0.042). Cain, et al. [34]

genomförde också en studie med liknande upplägg som studien av Linens, et al. [33], där en

interventionsgrupp (n=11) fick balansträning med en “biomechanical ankle platform system”

(BAPS), medans kontrollgruppen (n=11) inte fick någon rehabilitering. Här kunde man se en

signifikant förbättring i alla utfallsmått hos interventionsgruppen, medans kontrollgruppen

inte såg några signifikanta förbättringar (p=<0.05).

4.1.1 Evidensgradering enligt PEDro och GRADEstud

Både studien av Linen, et al. [33] och studien av Cain, et al. [34] fick totalt 4/10 poäng enligt

PEDro vilket motsvarar måttlig kvalité. Den sammanlagda gradering enligt GRADEstud för

balansbräda som ensam behandling bedöms ha låg tillförlitlighet (⊕⊕〇〇).

Preliminär evidensgradering enligt GRADEstud visar ett startvärde motsvarande ett starkt

evidensunderlag (⊕⊕⊕⊕). Studiernas gradering sänktes under kategorin “bristande

samstämmighet” (-1) då ena studien av Linens, et al. [33] använder sig av

interventionsmedlet balansbräda, medans studien av Cain, et al. [34] använder sig av

interventionsmedlet BAPS. Graderingen sänks ytterligare under kategorin “precision” (-1) då

studierna hade små interventionsgrupper och inte genomförde en poweranalys inför

genomförandet av studien.

4.2 Balansbräda jämfört med / i kombination med styrketräning
Under denna rubrik kommer endast studier som jämför interventionen balansbräda med

styrketräning, samt en kombination av de båda, redogöras för. Cain, et al. [35] har även i en

annan studie jämfört fyra olika grupper med varandra, där en grupp fick interventionen

styrketräning (n=12), en grupp fick interventionen balansträning med ett biomekaniskt
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ankelplattformsystem (BAPS-bräda) (n=10), en grupp fick en kombination av tidigare

nämnda interventioner (n=10), och den sista gruppen var en kontrollgrupp (n=11). Studien

sträckte sig över fyra veckor, och inkluderade tre genomförda sessioner i veckan. Här kunde

man se signifikanta förbättringar i alla tre interventionsgrupper jämfört med kontrollgruppen

(p=<0.05), men ingen av interventionsgrupperna var överlägsen jämfört med varandra.

Wright, et al. [36] genomförde en studie där man hade en interventionsgrupp (n=20) med

interventionen balansbräda som man jämförde med en annan interventionsgrupp (n=20) med

interventionen styrketräning med motståndsband. Protokollet varade i totalt fyra veckor och

inkluderade 3 träningssessioner i veckan. Här såg man likvärdiga förbättringar i både

interventionsgrupperna (p=>0.05), med undantaget för utfallsmåttet FAAM (Foot and Ankle

ability measure) där interventionsgruppen med balansbrädan såg signifikanta förbättringar

jämfört med interventionsgruppen med motståndsband (p=0.043).

Kalra, et al. [37] genomförde en studie där man hade en interventionsgrupp med

interventionen balansbräda och styrketräning (n=30) som jämfördes med en annan

interventionsgrupp med interventionerna bosuboll och styrketräning (n=30). Protokollet

varade i totalt sex veckor med fyra träningssessioner i veckan. Här såg man en tydlig

förbättring i samtliga utfallsmått i både interventionsgrupperna, men gruppen som hade

interventionen bosuboll och styrketräning hade en signifikant förbättring jämfört med

interventionsgruppen med balansbräda och styrketräning (p=<0.05).

Melam, et al [38] undersökte effekten av ett träningsprogram där man använder sig av ett

motståndsband som en störkraft på balans och funktionell prestation. Både

interventionsgruppen (n=15) och kontrollgruppen (n=15) fick konventionell fysioterapi som

behandling som inkluderade balansträning med balansbräda (dock inte specificerat hur

träningen genomförts). Protokollet varade i fyra veckor, där interventionsgruppen fick

genomföra fyra träningssessioner/vecka. Här såg man en signifikant förbättring i

interventionsgruppen i båda utfallsmåtten jämfört med kontrollgruppen (p=<0.05).

4.2.1 Evidensgradering enligt PEDro och GRADEstud
Studien av Cain, et al. [35] fick totalt 7/10 poäng enligt PEDro vilket motsvarar en hög

kvalité. Studien av Wright, et al. [36] fick totalt 6/10 poäng vilket också motsvarar en hög

kvalité. Studien som gjordes av Kalra, et al. [36] fick totalt 5/10 poäng enligt PEDro vilket

motsvarar en måttlig kvalité. Och studien av Melam, et al. [38] fick totalt 4/10 poäng vilket
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motsvar en måttlig kvalité. Studien av Kalra, et al. [36] inkluderas ej i gradering och

sammanvägning enligt GRADEstud, detta på grund av den intervention som jämfördes ses

som för annorlunda i jämförelse med de andra studierna. Den sammanlagda gradering enligt

GRADEstud för balansbräda som behandling jämfört med styrketräning bedöms ha låg

tillförlitlighet (⊕⊕〇〇).

Preliminär evidensgradering enligt GRADEstud visar ett startvärde motsvarande ett starkt

evidensunderlag (⊕⊕⊕⊕). Studiernas gradering sänktes under kategorin “bristande

samstämmighet” (-1) då studien av Melam, et al. [38] använder sig av en intervention som

skiljer sig från de andra två studierna. Graderingen sänks ytterligare under kategorin

“precision” (-1) då studierna hade olika stora interventionsgrupper, och ingen av studierna

genomförde en poweranalys inför genomförandet av studien.

4.3 Balansbräda i kombination med kinesiotejp eller vibrationer
Under denna rubrik kommer endast studier som jämför interventionen balansbräda med ett

tillägg av kinesiotejp eller vibrationer. Khalili, et al. [39] undersökte hur resultatet blir om

man tillämpar kinesio tejp som intervention utöver balansträning med balansbräda.

Protokollet varade i 6 veckor med 3 sessioner/vecka. Interventionsgruppen (n=12) och

kontrollgruppen (n=12) genomförde båda samma träningsprotokoll kopplat till balansbrädan,

med skillnaden att interventionsgruppen hade tillämpat kinesiotejp under sessionen. Här sågs

en signifikant förbättring kopplat till balans och postural stabilitet i båda grupperna

(p=0.001), men IG presterade bättre i samtliga test jämfört med KG (p=0.049).

Wyon, et al. [40] genomförde en undersökning där man undersökte om

rehabiliteringseffekten från balansbrädan som intervention påverkas om man också tillför

vibrationer i plattan jämfört med enbart rehabilitering med balansbräda. Protokollet varade i 6

veckor med träningssessioner 2 gånger i veckan. Interventionsgruppen med vibrationer och

balansbräda (n=11) och interventionsgruppen med enbart balansbräda (n=11) genomförde

samma träningsprotokoll. Här såg man en förbättring i både interventionsgrupperna, men

interventionsgrupper som hade tilläggsbehandlingar vibrationer såg en signifikant bättre

utveckling jämfört med interventionsgruppen som enbart hade behandlingen balansbräda

(p=0.05). Wyon, et al. [40] presenterade inga baslinjevärden, och mellangruppsanalyser

presenterades enbart i diagram.
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4.3.1 Evidensgradering enligt PEDro
Studien av Khalili, et al. [39] fick totalt 4/10 poäng enligt PEDro vilket motsvarar måttlig

kvalité, medans studien av Wyon, et al. [40] fick totalt 5/10 poäng vilket också motsvarar en

måttlig kvalité enligt PEDro. Gradering och sammanvägning enligt GRADEstud görs ej på

dessa två studier, detta för att interventionerna bedömdes vara för annorlunda för att tas med i

sammanvägningen.

5. Diskussion

5.1 Resultatsammanfattning
Sammanfattningsvis kan man se att interventioner i form av proprioceptiv träning med

balansbräda, styrketräning med motståndsband, samt en kombination av de båda resulterar i

en signifikant förbättring i form av funktion och stabilitet. Detta stämmer överens med

tidigare granskningar där man jämfört olika träningsmetoder för att förbättra balans och

funktion bland patienter med kronisk fotledsinstabilitet [41] där man såg att de olika

interventionsmetoderna hade jämförbara resultat. Även en annan systematisk granskning av

Ahern et al. [42] såg de att dynamisk balans kan förbättras när personer med kronisk

fotledsinstabilitet med interventioner som innefattar balansträning med balansplatta

kombinerat med styrketräning. De mätmetoder som har använts av alla studier skiljer sig åt,

men gemensamt är att alla studiers utfallsmått mätte funktionen i någon form. Resultatet för

PEDro varierar, med sex studier [33, 34, 37-40] har 4-5 poäng, och två studier [35, 36] har

6-7 poäng. Evidensgradering enligt GRADEstud för balansbräda som ensam behandling

samt balansbräda som behandling jämfört med styrketräning bedöms ha en låg

tillförlitlighet.

5.2 Resultatdiskussion

5.2.1 Balansbräda jämfört med ingen behandling
Även om det vetenskapliga underlaget bedömdes som lågt visade de två studierna  på en

signifikant ökning av både statisk balans (Foot Lift test och Time In Balance) och dynamisk

balans (Side Hop test och Star Excursion Balance test). Här kunde man se signifikant

förbättring i både interventionsgrupperna efter de fyra veckor långa interventionerna [33, 34]

med upp till 56% (statisk balans) respektive 20% (dynamisk balans). Detta är större

förbättringar jämfört med liknande tidigare studier som istället sett förbättringar på 4-9

procentenheter [43-46]. I studierna av McKeon et al. [43] och Hale et al. [44] såg de efter
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interventionstiden en signifikant förbättring av både dynamisk och statisk balans. Studien

som utfördes av Fitzgerald et al. [45] jämförde de balansplatta med ett terapeutiskt

tv-spelsystem, de fann signifikant skillnad mellan grupperna inom dynamisk balans. Dock

fick båda en signifikant förbättring inom sina egna grupper. Cain, et al. [34] kom dock inte

upp i samma förbättring i statisk och dynamisk balans som Linens, et al. [33]. Skillnaden i

resultatet mellan dessa två studier [33, 34] kan bero på flera olika orsaker, men en trolig orsak

är att studien av Cain, et al. [34] hade en population som bestod av tonåringar (15-18 år) där

postural stabilitet och det vestibulära systemet inte är helt färdigutvecklat än [46], till skillnad

från studien av Linens, et al. [33] där man inkluderade ett bredare åldersspann (18-40 år).

Utöver det kan det noteras att Cain, et al. [34] använder BAPS-bräda, till skillnad från

Linens, et al. [33] som använder sig av balansbräda. Trots att tidigare studier har påvisat en

liknande effekt på balansen mellan dessa rehabiliteringsverktyg [25] så kan det ändå ha spelat

in i skillnaden på resultatet.

5.2.2 Balansbräda jämfört med / i kombination med styrketräning
Styrketräning som intervention tycks förbättra både den statiska- och den dynamiska

balansen men tillförlitligheten till det sammanvägda vetenskapliga underlaget är begränsat. I

studierna där man jämförde styrketräning och balansträning [35, 36] observerades likvärdiga

resultat kopplat till både statisk och dynamisk balans mellan interventionsgrupper som

genomförde styrketräning och för interventionsgrupper som genomförde balansträning. För

att mäta Patient Oriented Outcome använde sig båda studierna sig av utfallsmåttet

Cumberland Ankle Instability test (CAIT) och Foot and Ankle Ability Measure (FAAM) vilket

man mätte i två aktiviteter: Aktiviteter i det dagliga livet (ADL) och sportaktiviteter. I studien

av Cain, et al. [35] kunde man inte se någon signifikant skillnad mellan

interventionsgrupperna kopplat till dessa mätmetoder. Men i studien av Wright, et al. [36]

kunde man se att interventionsgruppen med balansbräda såg en signifikant förbättring på

6.68% kopplat till FAAM-ADL, medan interventionsgruppen med styrketräning endast såg

en förbättring på 1.81% i samma utfallsmått [36]. ADL-skalan har en tydligt noterad

maxgräns i fysiskt aktiva populationer, och detta kan ha spelat in när det kommer till att hitta

betydande skillnader i styrketräningsgruppen, då båda grupperna hade en hög skattning på

FAAM-ADL före interventionerna [36].

I studier där man genomförde en kombinerad träning av både styrka och balans [35, 37, 38]

såg man tydliga förbättringar jämfört olika former av kontrollgrupper men resultatet såg olika

26



ut för dynamisk respektive statisk balans. Studien av Cain, et al. [35] såg ingen skillnad

mellan styrketräningsgruppen, balansträningsgruppen, eller den kombinerade gruppen när

det kom till dynamisk balans då alla grupper såg förbättringar utan att någon grupp var

överlägsen. Om man jämför MDC poängen (minimal detectable change), vilket innebär

mängden förändring som behövs för att överträffa typiska mätfel för varje variabel, kunde

man sammantaget se att den kombinerade gruppen endast var bättre när det kom till

förbättring i statisk balans baserat på MDC-poängen. Detta skiljer sig från studierna av

Melam, et al. [38], Cain et al. [35] och Kalra, et al. [37] som undersökte den dynamiska

aspekten av balansen (Star Excursion Balance test), samt den funktionella prestationen

(Single Leg Hop test, Figure of Eight hop test, eller Side Hop test). Även om interventionerna

och kontrollgrupperna skiljde sig åt mellan studierna så framkom signifikanta förbättringar

kopplat till både den dynamiska balansen (upp till 12%) och den funktionella prestationen

(upp till 40%) i interventionsgrupperna.

Melam, et al. [38] specificerar inte protokollet för balansbrädan. Utöver det så utnyttjas

motståndsband annorlunda jämfört med studien av Cain MS, et al. [35], då man istället för att

utnyttja motståndet för att dra foten i en specifik riktning och därmed träna de relevanta

musklerna, så använder man motståndet till att skapa obalans genom att fästa ena änden av

motståndsbandet i den påverkade foten som man står på och den andra änden i den

opåverkade foten som är i luften. Därefter förflyttar man den opåverkade foten som är i luften

i olika riktningar (fram, bak, abduktion, adduktion). Därmed kan detta förklara skillnaderna i

resultaten mellan studierna [35, 38]. Detta är i linje med vad Rosenbaum, et al. [47] kommit

fram till i tidigare studier, där man också såg en förbättring på den statiska balansen efter ett

sex veckor långt multi-stationärt protokoll, som bestod av multipla proprioceptiva och

muskelstärkande övningar.

Som nämnts skiljer sig resultatet åt mellan studierna. Skillnaden i mängden förbättring kan

sannolikt kopplas till den längre interventionsperioden i studien av Kalra, et al. [36], som är

50% jämfört med studien av Cain, et al. [35]. Utöver det skiljer sig även åldrarna för

studiedeltagarna, där deltagarna i studien av Kalra S, et al. [37] hade ett åldersspann mellan

18-35 år, jämfört med studien av Cain MS, et al. [35] som hade ett åldersspann på 15-18 år.

Den lägre åldern kan vara begränsande på grund av förändringar som tillkommer vid

utvecklingen, samt ungdomlig tafatthet [35].
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En annan intressant aspekt att lyfta fram är de olika balansverktygen som använts i studierna;

balansbräda, BAPS, och bosuboll. Jämför man resultatet mellan interventionsgrupperna i

studien av Kalra, et al. [37] ser man att gruppen med bosuboll statistiskt sett förbättrats mer

jämfört med gruppen med balansbräda. Författarna till studien ger en förklaringsmodell till

detta, och det är att bosubollen är mer utmanande jämfört med balansbrädan på grund av de

färre men större och snabbare riktningsförändringarna i fotledens inversion- och

eversionsrörelser, vilket sammantaget resulterar i en mer variabel aktivering av peroneal

muskulaturen [37]. Denna förklaringsmodell stämmer överens med vad Laudner, et al. [48]

som undersökt effekten av Bosu-bollen, där man efter ett fyra veckor långt protokoll såg en

förbättring i muskelaktivering kring fotleden, samt en förbättring i statisk balans och postural

kontroll.

5.2.3 Balansbräda i kombination med kinesiotejp eller vibrationer
Även om de två studierna i denna kategori var för spretiga för att väga samman önskar

författarna diskutera några aspekter ur studiens resultat. Båda studierna [38, 39] såg tydliga

förbättringar av träning på balansbräda kopplat till olika utfallsmått för dynamisk balans (Star

Excursion Balance test och Single Leg Triple Hop test), statisk balans (Center of Mass

Distribution During Single Leg Stance), postural stabilitet (Biodex Balance SD System

(BBSDS)), samt graden av fotledsinstabilitet (Cumberland Ankle Instability test (CAIT)).

Tillägg av kinesiotejpning [39] respektive vibration [40] gav dessutom ytterligare effekt.

Den ökade effekten av kinesiotejpning stämmer överens med tidigare forskning, där man

undersökt effekten på postural stabilitet av kinesiotejpning hos individer med och utan

kronisk fotledsinstabilitet, där man fann att kinesiotejpning signifikant ökade den generella

stabiliteten vid enbensstående [49]. En annan studie menar dock på att kinesiotejpning

minskar aktiviteten av m. gastrocnemius samt m. peroneus longus [50]. En av de centrala

komponenterna till den patologiska processen bakom kronisk fotledsinstabilitet är en nedsatt

muskelfunktion kring fotleden [3], vilket innebär att en förbättrad muskelfunktion kan

resultera i en förhöjd stabilitet och förbättrad balans. Detta stämmer överens med resultatet

från studien av Kalra S, et al. [37], där man observerade att interventionen bosuboll uppnådde

en högre muskelaktivitet i bland annat m. peroneus longus jämfört med interventionen på

balansbräda, vilket var en bidragande faktor till en större förbättring på balansen. Khalili, et

al. [39] tar dock upp att en begränsande faktor till deras resultat var att sluttestet gjordes 24

timmar efter den sex veckor långa interventionsperioden, vilket innebär att man inte har
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observerat några långvariga effekter från kinesiotejpningen och hur det jämför sig med

gruppen som enbart utförde balansträning med balansbräda.

5.3 Metoddiskussion
Initialt användes enbart databasen PubMed för litteratursökningen, men på grund av för få

relevanta resultat expanderades antalet databaser till Uppsala Universitetsbibliotek samt

Cochrane library. Utöver att detta resulterade i fler relevanta resultat så kan man se

användandet av flera databaser som en styrka, då författarnas bristande kunskaper kopplat till

söktermer kan ha resulterat i att potentiellt relevanta studier annars inte kommit med i

studien. I ett försök att öka studiens reliabilitet och validitet tog författarna hjälp av en

bibliotekarie, då författarna inte hade tidigare erfarenhet av att skriva litteraturstudier. Efter

initiala sökresultat granskades studierna först utifrån rubriker, detta för grövre sortering för att

sålla bort ej relevanta studier. Detta kan dock även som en svaghet, då risken för att missa

relevanta artiklar ökar. Efter granskningen av rubriken så undersöktes studiernas abstrakt,

hade detta gjorts för varje studie som kom upp utifrån söktermerna för att minska risken för

uteblivna relevanta artiklar.

Avgränsningen för inklusions- och exklusionskriterier gjordes genom PICO i syftet att uppnå

en god struktur och avgränsa studiens frågor [51]. Initialt var tanken att enbart inkludera

studier med deltagare mellan 18-65 år för att begränsa risken av barn- och åldersrelaterade

besvär. Men på grund av brist på relevanta sökresultat reviderades inklusionskriteriet till att

inkludera patientgrupper i alla åldrar. Författarnas inklusionskriterie “fysiskt aktiv” har

avgränsats till ≥1.5 timmar moderat fysisk aktivitet i veckan. Trots detta föreligger det en stor

spridning kopplat till fysisk aktivitet i inkluderade studier, vilket har resulterat i att vissa

studier har en patientgrupp som idrottar på hög nivå och kommer upp i >5 timmar fysisk

aktivitet i veckan, medan andra studier enbart har en patientgrupp som är fysiskt aktiva på

mer “hobbynivå” och ligger på ≥1.5 timmar fysisk aktivitet i veckan. Denna spridningen av

patientgrupper upplever författarna kan bidra till en större heterogenitet bland de som

undersöktes, det i sin tur kan göra det svårare att avgränsa resultaten till en specifik

patientgrupp.

Efter datainsamlingen resulterade det i totalt 17 studier som lästes i fulltext. Från dessa 17

studier sorterades nio studier bort med anledning av att de inkluderade patientgrupper som

led av ej relevanta besvär och sjukdomar vilket författarna ansåg kunde påverka resultatet.

Författarna har vid tidigare tillfälle utfört granskningar med hjälp av PEDro i syfte att få en
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ökad förståelse för hur verktyget bör utnyttjas för en optimal analys. Därför kände sig

författarna bekväma med analysering av de inkluderade studierna. Alla PEDro-granskningar

genomfördes enskilt av båda författarna varefter bedömningen sammanfördes, vilket ökar

kvalitén av bedömningen på grund av en ökad samstämmighet. Valet att inkludera PEDro i

granskning av inkluderade studier gjordes då verktyget syftar till att gradera fysioterapeutiska

interventioner, samt att det är ett validerat instrument för att bedöma studiernas kvalité [30].

Som granskningsverktyg är PEDro inte perfekt. Fysioterapeutiska interventioner är komplexa

och beror till stor del på utförarens skicklighet och erfarenhet, samt att en total blindning av

både patient och behandlare är svårt att uppnå. Detta resulterar i att granskning av studiers

kvalité från låg till hög genom PEDro är omdiskuterat, men gränsen för en adekvat studie

definieras vanligtvis mellan fem och sex poäng [52-53].

För att bedöma graden av evidensen för varje behandling användes verktyget SBU:s

GRADEstud. Båda författarna satt tillsammans och analyserade verktyget inför bedömningen

av evidensen i syftet att få en bättre förståelse för bedömningsverktyget. Författarna upplever

att GRADEstud är svårtolkat och komplext, och att bedömningen hade gynnats av mer

erfarenhet med bedömningsverktyget. En stor anledning bakom komplexiteten i

bedömningsverktyget är att det upplevs av författarna till stor del som subjektiva tolkningar,

vilket resulterar i att framtida bedömningar av evidensen för behandlingarna kan skilja sig.

En tydlig trend som noterades av författarna var att deltagarantalet var lågt i de RCT studier

som inkluderades, där man såg att storleken på interventionsgrupperna varierade i antal, där

den minsta interventionsgruppen uppnådde 10 deltagare och studien med den största

interventionsgruppen uppnådde 30 deltagare. Detta var något som författarna bedömde sänkte

tillförlitligheten, vilket gav avdrag på graderingen. Utöver det noterades en bristande

samstämmighet mellan interventionsmetoderna vilket resulterade i ytterligare en sänkning av

tillförlitligheten.

5.4 Klinisk relevans och etiska överväganden
Både rehabilitering i form av balansträning med balansbräda och styrketräning med

motståndsband visade på signifikanta förbättringar inom både statisk och dynamisk balans

hos en population med diagnosen kronisk fotledsinstabilitet i samtliga studier. Detta i

jämförelse med grupper som inte utförde någon intervention. I sin tur leder detta till att

träning både med balansbräda eller styrketräning alternativt en kombination av de två leder

till ett mer önskvärt resultat i förhållande till att inte utföra någon fysisk rehabilitering alls.
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Det föreligger dock fortfarande många obesvarade frågor, såsom hur man bör strukturera

protokollet för optimal effekt, samt hur stor effekten är vid längre uppföljningstider efter

avslutat protokoll. Därmed krävs det mer forskning av hög kvalité inom detta område innan

en mer tydlig och välgrundad rekommendation kan erbjudas.

Ett prevalent faktum är att specifika författare varit med och författat multipla studier som är

inkluderade i denna översikt. Linens har varit delaktig i författandet samt utförandet i fyra av

de inkluderade studierna [33, 34, 35, 36], och Cain har varit delaktig i författandet samt

utförandet i 3 av dom inkluderade studierna [34, 35, 36]. Detta kan resultera i en svårighet till

att generalisera resultaten i studierna ur ett globalt perspektiv. En fördel med att dom har varit

med i flera studier som berör samma ämne är att dom har en expertis kopplat till

interventionsmetoder samt mätmetoder, vilket i sin tur kan leda till en högre grad av

standardisering. Denna litteraturstudies etiska perspektiv har utgått från de eventuella risker

som föreligger, samt hur den potentiella nyttan som kunskapen från studien kan väga upp för

riskerna. Alla inkluderade studier har fått ett etiskt godkännande från deras respektive

institutioner, och alla studierna har granskats utan egna värderingar och utan att data har

förvridits. De inkluderade studiernas resultat har presenterats sanningsenligt oavsett en

positiv eller negativ inverkan på litteraturstudiens resultat. Denna litteraturstudie bidrar i sig

inte till någon ökad risk för smärta eller skada för studiedeltagarna. Men denna studie tillför

kunskap till fysioterapin genom att påvisa att balansbräda, styrketräning, samt en

kombination av båda, bidrar till en ökad balans hos individer med kronisk fotledsinstabilitet.

I dagens läge rekommenderas en konservativ behandling i 12 månader innan operation är

aktuellt vid kronisk fotledsinstabilitet [10]. Därmed kan kunskapen kring detta vara

användbart vid individuella kliniska fall då fysioterapeuten anser att balansen är direkt

påverkad av diagnosen kronisk fotledsinstabilitet, och att det är en direkt begränsning för

rehabiliteringen.

5.5 Framtida forskning
Trots de svar som framgått i denna litteraturstudie så finns det många aspekter som framtida

studier bör fokusera på. Därför vill författarna här dela med sig av de problem, tankar, och

förslag som uppkommit under genomförandet av denna litteraturstudie. Det mest centrala är

hur protokollen är uppbyggda, då en stor del av protokollen är uppbyggda på liknande sätt

och pågår under lika långa perioder [33-36]. Utöver det återstår frågan om hur länge
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förbättringarna i de olika kliniska testerna kvarstår, då de inkluderade studierna inte gör

någon uppföljning på studiedeltagarna efter avslutat protokoll.

5.6 Konklusion
Även om det vetenskapliga underlaget bedöms som begränsat eller lågt visar denna

litteraturstudie att rehabilitering med balansbräda, styrketräning med motståndsband, samt en

kombination av de båda, över en period på ≥4 veckor med tre träningssessioner i veckan

förbättrar både statisk och dynamisk balans hos individer med kronisk fotledsinstabilitet.

Därmed rekommenderar författarna att se varje patient som en individ och att lägga upp

behandling utifrån den personen och samtidigt vara medveten om att effekterna för

balansbräda gentemot styrketräning är jämförbara. Evidensläget bedöms begränsat på grund

av flertal studier av enbart måttlig kvalité samt heterogenitet i interventioner och

kontrollgrupper. Inför framtida forskning bör det göras RCT-studier med högre kvalité med

större populationer, samt längre uppföljningstider för att stärka underlaget.
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