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Abstrakt 

Bakgrund: Innebandy är en populär idrott med närmare en halv miljon utövare i Sverige. Att 

innebandy orsakar ögonskador är en allmän uppfattning bland ögonläkare i Sverige. Dock 

finns det enbart ett fåtal studier som granskar detta problem.  

 

Syfte: Undersöka hur vanligt förekommande det är att innebandy orsakar ögonskador samt 

vilka konsekvenser dessa skador kan leda till.   

 

Metoder: En retrospektiv journalgranskning gjordes av 185 patienter som registrerats med 

ICD-10-koden “W21” på Ögonkliniken Universitetssjukhuset Örebro mellan åren 2008-2013. 

Från journalerna inhämtades orsak till ögontraumat samt data om eventuella konsekvenser. 

Underlaget sammanställdes sedan i tabeller i dataprogrammet Excel.  

 

Resultat: Innebandy orsakade 102 (55%) av de idrottsrelaterade ögonskadorna. Vanligaste 

skadan var blödning i främre kammaren (25%). Flertalet av patienterna var män (87%). 

Närmare 60% var besvärsfria vid sitt sista besök på ögonkliniken.   

 

Slutsatser: Studiens resultat är i linje med tidigare forskning. För ett flertal patienter finns 

likväl en ökad risk att utveckla ögonproblem flera år efter skadan. Således bör denna 

patientgrupp följas upp längre av sjukvården än vad som sker i dagsläget. Profylaktisk 

användning av skyddsglas föreslås vara obligatoriskt.  
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Introduktion  

1.1 Inledning  

Att kroppsskador inträffar vid idrottsutövning är allmänt känt. Dock finns det fåtal studier 

som belyser vilka idrotter som är mest riskabla ur en ögonläkares perspektiv[1]. Innebandyn 

uppfanns på slutet av 60-talet och har svenskt ursprung. Sportens popularitet ökade under 80-

talet och har vuxit kraftigt sedan dess. I dagsläget är innebandy Sveriges näst största lagsport, 
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sett till antal utövare. [2]  

 

Skyddsglasögon har funnits specifikt för innebandy sedan flera år tillbaka och Svenska 

Innebandyförbundet rekommenderar (observera ej obligatoriskt för alla) användning av dem. 

Dock uppskattas det att enbart 0,5-1 % av alla spelare över 18 år använder skyddsglasögon i 

Sverige. Ofta är det spelare som redan har skadat ögonen, som efter det börjar skydda sig. 

Svenska innebandyförbundet beslutade att det ska vara obligatoriskt för b-licensierade 

spelare, dvs spelare som är under 16 år, att använda skyddsglasögon under matchspel. Detta 

beslut började gälla från säsong 2015/2016 och liknande regel har funnits i Finland sen år 

2008. [3] 

 

I en retrospektiv studie visade Tomas Bro att innebandy orsakar fler ögonskador än alla andra 

sporter tillsammans (56%). Denna studie granskade 296 patientjournaler mellan åren 2008-

2011 som sökt ögonläkare i Jönköpings län på grund av sportskada. Den vanligaste 

konsekvensen var hyfema (blödning i främre kammaren) följt av Berlins ödem (ödem i 

makula). De flesta skadorna uppkom under icke organiserat spel och enbart en spelare hade 

använt skyddsglasögon under tiden. Studien uppskattade att innebandy orsakar 681 

ögonskador per år i Sverige. [4]  

 

En prospektiv studie på Ögonkliniken Universitetssjukhuset Örebro visade att innebandy stod 

för 26 stycken (53%) av alla sportrelaterade ögonskador under år 2014. Även här var hyfema 

den vanligaste skadan. Ett frågeformulär kring händelsen gavs till patienterna. Ingen av de 25 

svarande hade brukat skyddsglasögon. [3]  

 

En av sjukvårdens viktigaste uppgifter är att informera patienter om risker för 

sjukdomar/skador. För att kunna minimera riskerna för ögonskador krävs det kunskap om 

dess epidemiologi. Således krävs det mer aktuell data gällande ögonskador vid innebandyspel. 

Denna studie beskriver situationen 2008-2013 för patienter som sökte ögonkliniken i Örebro 

med innebandy relaterade ögonskador.  

 

1.2 Patofysiologi vid bulbkontusion 

Vid kontusion (stötskada) på ögonbulben ifrån exempelvis en innebandyboll kan ögat skadas 

på flera sätt. Den främre kammaren tar skada dels vid kollision med objektet och dels genom 

att ögonbulben komprimeras och sedan studsar tillbaka kraftigt vilket stretchar den. Detta kan 
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ge olika konsekvenser. Exempelvis en ökad perifer kärlteckning i ögat (konjunktival 

injektion) eller kornealerosion vilka bedöms vara mildare skador. Allvarligare skador är 

hyfema på grund av slitningar av blodkärl i strålkroppens främre del, och ibland ifrån iris. 

Även traumatisk katarakt och irisdialys (ruptur i irisroten) kan orsakas. Katarakt som 

utvecklas på grund av traumat ger en dysfunktion av linsens epitel vilket leder till 

ödembildning i korneas ytterlager. [5] 

 

En patient som enbart har en skada i främre kammaren anses ha 82% chans att få en 

synskärpa på 0,67 eller bättre efter skadan har läkt. I de fall båda kamrarna är involverade har 

chansen sjunkit till 47% [5].  

 

Den bakre kammaren tar skada på grund av att kontusionen orsakar en hoptryckning av 

ögonbulben och en chockvåg bildas som förs mot den bakre delen av ögonbulben. Detta kan 

leda till blödning med Berlins ödem, retinalavlossning och vid kraftigare trauma orbitafraktur. 

[5] 

 

Av patienterna med hyfema utvecklar 5% sekundär glaukom, 25% får en ny blödning inom 7 

dagar, 30% får en temporär ökning av det intraokulära trycket (IOP) och 75% påvisar en viss 

inskränkning av kammarvinkeln eller ruptur av irisroten. Initialt kan en stigning av IOP ses på 

grund av blodkoagel som blockerar det trabekulära nätverket vilket gör att kammarvattnets 

avflöde stoppas. Detta brukar lösas utan intervention. Vid en kraftig stigning av IOP, dvs 

tryck > 50 mm Hg i 5 dagar eller >35 mm Hg under minst 7 dagar, kan nervus opticus ta 

skada. [5]  

 

Trång kammarvinkel är vanligt i samband med hyfema och uppkommer i 60-94% av fallen 

och är en riskfaktor för att utveckla glaukom. En trång kammarvinkel kan bildas då kornea 

trycks bakåt mot iris som i sin tur trycks bakåt mot linsen. Detta leder till att kammarvattnet 

inte kan föras vidare till den bakre kammaren och IOP stiger. Hos patienter med mycket trång 

kammarvinkel kommer 4-9% utveckla kronisk glaukom flera år efter skadan. [5]  

 

Det rekommenderas att patienter som haft hyfema kontrollerar ögontrycket regelbundet. Detta 

för att tidigt upptäcka om glaukom utvecklas [6]. Detta görs inte regelbundet i Sverige.  

 

Frågeställningar: 
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Syftet med studien är att studera ögonskador relaterade till innebandyspel. Följande 

frågeställningar kommer studien utgå från: 

 

1. Hur vanligt är ögonskador under innebandyspel?  

2. Vilka olika typer av ögonskador drabbas innebandyspelare av? 

3. Vilka bestående komplikationer kan innebandyspelare drabbas av? 

 

2.Material och metod 

2.1Design: 

Studien utgörs av en retrospektiv journalgranskning. Denna design valdes för att den 

möjliggör inhämtning av den information om patienterna som krävs för att kunna svara på 

frågeställningarna.  

 

2.2 Urval:  

Mellan år 2008-2013 behandlades och registrerades 185 patienter under ICD-10-koden 

“W21”, (slagit sig mot eller träffad av sportredskap), på Ögonkliniken Universitetssjukhuset 

Örebro. Av dessa patienter uppfyllde 102 stycken inklusionskriteriet ”ögontrauma vid 

innebandyspel”.  

 

2.3 Datainsamling 

Information om orsaken till patientbesöket hämtas ur det elektroniska journalsystemet 

“kliniska portalen”. En insamlingsmall konstruerades i Excel med relevanta variabler utifrån 

studiens syfte. Variablerna var kön, ålder, primärdiagnos, antal återbesök, tidigare 

ögonsjukdomar samt patientens subjektiva ögonstatus vid det sista besöket. Det var inte 

möjligt att få fram information om i vilket sammanhang (organiserat eller icke organiserat) 

patienten hade spelat innebandy. Huruvida skyddsglasögon hade använts under spelet eller ej 

gick inte heller att utröna.   

 

2.4 Bearbetning och analysering  

Utifrån ögonstatus som utfördes under det första läkarbesöket kunde skadans allvarlighetsgrad 

och risk för framtida ögonproblem fastställas. Risken bedömdes med hjälp av ett poängsystem 

“OTS” (ocular trauma score) som bygger på olika undersökningsfynd. Dessa innefattar 

synskärpa, närvaro av blödning, näthinneavlossning, ruptur, inflammation och pupilldefekt. 

[7] Utifrån riskbedömningen kategoriseras patienterna in i 3 olika grupper (Grupp 1,2,3). 



7 

Grupp 1 bedöms ha ingen/liten risk, grupp 2 någon risk och grupp 3 stor risk att drabbas av 

ögonproblem senare i livet. Patienternas besvär vid sista besöket grupperades i 5 olika 

grupper. Om patienten enbart behövde ett besök på ögonkliniken så noterades patientens 

besvär vid detta besök. Led patienten av flera besvär valdes det som påverkade synen mest.  

 

2.5 Etiska överväganden  

Den prospektiva studien har utförts i enlighet med Helsingforsdeklarationen [8]. Tillstånd att 

genomföra journalgranskningen erhölls av verksamhetschefen på Ögonkliniken 

Universitetssjukhuset Örebro. Journalgranskningen genomfördes utan att inhämta patienternas 

samtycke. Detta motiverades med att studien ger kunskap som kan användas för att förbättra 

det skadeförebyggande arbetet vid innebandyspel. Alla insamlade patientdata från journalerna 

avidentifieras genom att varje personnummer ersattes med en sifferkod vid införandet av 

information i egen dator. Detta för att minska risken att patienters personnummer blir 

tillgängliga för obehöriga.  

 

3. Resultat 

3.1 Patientkarakteristika  

Under perioden som studerades sökte 185 patienter till ögonkliniken universitetssjukhuset 

Örebro på grund av ett sportrelaterat ögontrauma. Innebandy var den vanligaste orsaken och 

stod för 102 (55%) av dessa besök. Den vanligaste skadan var hyfema (tabell 1). Mer än 

hälften av patienterna bedöms ha risk att få problem med ögonen i framtiden på grund av sin 

skada. Närmare 60% av patienterna var besvärsfria vid sitt sista besök och 18% upplevde 

någon typ av synnedsättning (tabell 2).  

 

Antalet återbesök var i genomsnitt 1,6 per patient. Majoriteten av patienterna var män (87%). 

För männen fanns flest skadade i åldern 40-44 år och för kvinnor i åldern 15-19 år. 

Medianåldern var 26 år för män och 18 år för kvinnor. Två patienter led sedan tidigare av en 

ögonsjukdom (glaukom) och två patienter blev inlagd på sjukhuset på grund av sin 

ögonskada. (tabell 3) 

 

Över 40% av patienterna angav att de led av besvär vid sitt sista besök. Mediantiden mellan 

första och sista besöket för dessa patienter var 25 dagar (tabell 2). 

 
Tabell 1. Primärdiagnos för 102 patienter som inkommit till ögonkliniken på grund av ögontrauma orsakade av 
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innebandy. Gruppering av primärdiagnoserna utefter risk för framtida ögonproblem utifrån ocular trauma score.  
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Tabell 2. Data över patientens ögonstatus vid sista besöket på ögonkliniken. För de patienter som led av besvär 

vid sitt sista besök varierade tiden mellan en och 175 dagar och mediantiden var 25 dagar.    

Tabell 3. Data över patienter som inkommit till ögonkliniken på grund av innebandy.  
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4. Diskussion 

4.1 Resultatdiskussion  

Studiens syfte var att undersöka hur vanligt det är att innebandy orsakar ögonskador. Samt att 

ta reda på vilka typer av skador och vilka komplikationer detta kan orsaka. De två senaste 

studierna visar resultat som är i linje med denna studie. Innebandy är den sporten som orsakar 

flest ögonskador och hyfema är den vanligaste skadan. Andra likheter är att män utgör en 

större andel än kvinnor av de skadade. [3, 4]  

 

Studier som undersökt skador för professionella innebandyspelare visar betydligt färre 

ögonskador [9, 10]. Detta kan antas bero på att dessa spelare följer reglerna bättre och spelar 

mera vårdat än spelare vid icke organiserade sammanhang. En prospektiv studie på Umeå 

sjukhus under åren 1985-1986 visade enbart 5st ögonskador orsakat av innebandy [11]. Denna 

låga siffra kan förklaras med att det enbart fanns ett par tusen registrerades innebandyspelare 

under denna period i Sverige, jämfört med cirka 126 000 i år.   

 

Oväntade fynd i studien var att två patienter fått en ögonskada vid innebandyspel tidigare. 

Detta resulterade i att båda skulle börja använda skyddsglasögon från och med nu. Fördel med 

studien var att studieperioden var så lång som sex år. Detta gav studien ett relativt stort 

underlag jämfört med tidigare studier samtidigt som man fick ett långtidsresultat.  
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En studie har undersökt hur bra skyddsglasögon i innebandy skyddar. Studien, som var från 

Finland, jämförde underlag från år 2002-2003 med 2011-2012. Den estimerade incidensen för 

en ögonskada vid innebandyspel jämfördes. Det fanns flest skador i åldersgruppen 40-49 år. I 

åldersgruppen under 14 år hade antalet skador sjunkit från 11 till 1. Detta beror på att denna 

åldersgrupp använder skyddsglasögon, vilket är obligatoriskt i Finland sedan år 2008. [12, 13]   

 

Att det fanns flest skador i åldersgruppen 40-49 år är i linje med denna studie. Det kan antas 

bero på att väldigt få personer i denna åldersgrupp använder skyddsglasögon, jämfört med 

yngre personer.  

 

Det finns ett motstånd från innebandyspelare att använda skyddsglasögon. I Tomas Bro´s 

studie fick spelare som drabbats av ögonskador svara på deras upplevelse av att använda 

skyddsglasögon. Nästan hälften angav att de upplever problem. Exempelvis känns det 

obekvämt ha på sig dem, det bildas kondensation samt stör synen för spelarna. Strax över 

hälften av spelarna angav att de använder skyddsglasögon “vid vissa tillfällen”. [4 s.433] 

 

Denna studie inkluderade inte patienter som behandlas inom primärvården eller som väljer att 

inte söka vård alls. Detta möjliggör att ett stort mörkertal kan dölja sig. Man har fog för att tro 

att dessa patienter har mindre ögontrauma än dem som kommer till ögonkliniken.   

 

4.2 Kliniska implikationer och framtida studier  

Denna studie stärker innebandyförbundets rekommendation gällande användning av 

skyddsglasögon vid innebandyspel. Framtida forskning bör undersöka hur effektiva dessa är 

på att förhindra ögonskador. Detta för att kunna framföra faktabaserade rekommendationer till 

spelare. Rimligen bör också denna rekommendation gälla alla åldersgrupper och vara 

obligatorisk.  

 

4.3 Metoddiskussion  

Svårigheter med att fastställa antalet personer i Örebro som spelar innebandy regelbundet 

gjorde att incidens inte användes för denna studie. Avsaknad av incidens omöjliggjorde en 

uppskattning av ögonskador per innebandyspelare. Dock hade antagligen resultatet inte blivit 

annorlunda ifall incidens använts. Tidigare studie i Örebro som använt sig av uppskattad 

incidens visar att innebandy är den idrott som orsakar flest ögonskador [3].   
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Uppföljningsperioden i denna studie sträckte sig enbart till patientens sista besök på 

ögonkliniken. För att få en mer korrekt statistik över eventuella kroniska skador eller 

sjukdomar som uppstått bör den förlängts. Det kan antas att flertalet av patienternas besvär 

hade minskat eller försvunnit helt ifall detta gjorts.   

 

Att använda en retrospektiv studiedesign kan ha nackdelen att viktig information inte går att 

få fram i patientjournaler vilket kan göra det svårt att dra generella slusatser om resultatet. 

Detta var inget som hade påverkan på denna studie då all information gick att få fram.  

 

5. Slutsats  

Innebandy orsakar relativt många milda ögonskador som i vissa fall resulterar i livslång 

synnedsättning. Trots detta använder idag ett fåtal spelare skyddsglasögon vid spel. Denna 

studie kan bidra till att skapa faktabaserade rekommendationer angående ögonskydd vid 

innebandyspel. Med tanke på att medianåldern var under 30 år och att 65% av patienterna i 

denna studie bedöms ha skador som kan orsaka ögonproblem senare i livet så krävs det 

ytterligare forskning som följer denna patientgrupp över tid.  
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