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Tilltro till den egna förmågan

– viktigt för återgång till idrott

Patienter som tror på sin egen förmåga lyckas bättre med sin rehabilitering. Det visar aktuell
forskning. De anstränger sig mer, är uthålligare i motgång och hanterar känslomässiga reaktioner bättre. Men vårdens och idrottsledares sätt att agera och uttala sig om behandling och
prognos kan både stärka och minska den tilltron.
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En idrottssk a da , till exempel en korsbandsskada, är en plötslig, oförutsägbar och i vissa fall
förödande skada för patienten med tanke på arbete, fritidsaktiviteter och inte minst återgång till idrott. Rehabiliteringen
är ofta mer krävande än vad patienten har förväntat sig.
Hon eller han kan lätt börja tvivla på sin kapacitet och hur
lönande det är att anstränga sig.
Psykologiska faktorer har beskrivits ha stor betydelse för
återgång till fysisk aktivitet efter skada. Många patienter som
genomgått en till synes lyckosam rehabilitering efter en ortopedisk skada klarar, vill eller vågar inte återgå till sin tidigare
fysiska aktivitetsnivå. Personer som ådrar sig en ortopedisk
skada kan känna ilska, depression, rädsla och frustration
tidigt under rehabiliteringen. Dessutom uppvisar patienterna
en rädsla för att slå upp skadan vid återgång till arbete eller
fysisk aktivitet. Patienten kan utveckla en rörelserädsla, eller
kinesiofobi, som kan bli ett psykologiskt hinder under rehabiliteringen. Patienter med ortopedisk skada – till exempel
ledbandsskada i foten, hälseneskada, främre knäsmärta,
ledbands-, menisk- eller broskskada i knät, axel-, rygg- eller
nackskada – som använder sig av negativa strategier för att
hantera och bemästra smärta uppvisar en lägre livskvalitet
och ett sämre resultat efter operation och rehabilitering.
De ovan nämnda psykologiska faktorerna är associerade
till patientens tilltro till sin förmåga, som kan vara den faktor
som bäst predicerar den skadades beteende under efterföljande rehabilitering.
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Konceptet tilltro till sin förmåga introducerades av Bandura
1977 och syftar på hur individen bedömer sin kapacitet att
planera och genomföra sin plan för att nå sina mål i olika
situationer. Tilltro till sin förmåga påverkar inte bara patientens handlingar utan också graden av ansträngning, uthållighet vid motgång samt tankar och känslomässiga reaktioner.
Om en person tror att en handling kan medföra en lösning
på ett problem, kommer individen med större sannolikhet
att utföra handlingen, vara mer engagerad i handlingen och i
större grad hålla sig till sitt beslut.
Låg tilltro till sin förmåga associeras med depression,
ångest, hjälplöshet och pessimistiska tankar om egna prestationer och utveckling. En individ med hög tilltro till sin
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förmåga sätter upp högre mål och har en
större benägenhet att hålla fast vid målen.
Dessutom väljer individen mer utmanande uppgifter och hämtar sig fortare
från tillfälliga motgångar. Vid motgång
ökar en individ med hög tilltro till sin
förmåga sina ansträngningar, medan en
individ med låg tilltro till sin förmåga kan
ge upp.
Viktigt är att hög tilltro till sin förmåga inte är detsamma som överdrivna
illusioner eller en orealistisk optimism.
Tilltro till sin förmåga baseras på egna
erfarenheter och upplevelser och anses
situationsspecifik och kan därför variera
stort i olika situationer. En individ kan
alltså ha en låg tilltro till sin förmåga
att spela golf men en hög tilltro till sin
förmåga att spela fiol. En person kan
dessutom ha en hög eller låg tilltro till
Figur 1. Olika strategier för att stärka tilltron till den egna förmågan.
sin förmåga till en viss aktivitetFigur
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2011.
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till sin förmåga att spela golf kommer att
klara sig bättre med sitt golfspelande än
den som har en låg tilltro.

Strategier

Bandura menar att det mest effektiva
sättet att nå en färdighet är att lyckas
genom att prova på (mastery experience).
Att lyckas med sitt delmål stärker tilltron,
medan misslyckande minskar den. Ett
andra sätt att nå en färdighet är att se
andra lyckas (social modelling). Om
en patient ser andra med samma skada
anstränga sig med en uppgift och lyckas,
ökar patientens tilltro till sin förmåga
att klara av uppgiften. Ett tredje sätt att
enligt Bandura nå en färdighet är positiv
uppmuntran från omgivningen (social
persuasion). Om patienten övertygas om
att han/hon har kapacitet att lyckas, ökar
han/hon sina ansträngningar, till skillnad från om patienten har tvivel på sin
kapacitet (Figur 1). Kapaciteten att nå en
färdighet är också beroende på individens
fysiska och psykiska status.
I färdigheter som kräver styrka och
uthållighet kan trötthet och smärta resultera i en lägre tilltro till sin förmåga. Om
färdigheten gör patienten spänd, nervös
och orolig kan det leda till minskad tilltro
till den egna förmågan. Läkarens eller
sjukgymnastens förmåga att ta hänsyn
till patientens fysiska och psykiska status
betyder mycket för att kunna utforma en
realistisk och stimulerande rehabilitering.

Upptäck patienter med låg tilltro

Idrottare, motionärer, terapeuter och
forskare är fortfarande förbryllade över
den höga förekomsten av främre korsbandsskada och den långa tid det tar att
komma tillbaka till full aktivitet efter
Trots segern i London i augusti blev det ingen totalseger i Diamond League för Christian Olsson. Men
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han manifesterade än en gång viljan och tron på sin förmåga att komma tillbaka. © Bildbyrån i
Hässleholm.
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operation kunde vara av betydelse för att
predicera vem som klarar att återgå till
sin tidigare fysiska aktivitetsnivå efter en
främre korsbandsskada.
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”psykologiska profil” och hur patienten skattade sin knäfunktion före

