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Better and Safer Return to Sport (BEAST)

Better and Safer Return to Sport (BEAST)

Fritt tilgjengelig med alle protokoller og vedlegg

https://nih.brage.unit.no/nih-xmlui/handle/11250/2833346

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1466853

X21001449?via%3Dihub
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Better and Safer Return to Sport (BEAST)

Hva om vi tilpasser prinsippene for RTS som brukes i 

profesjonell idrett til en ikke-profesjonell og ikke-

spesialisert setting?

Design (clinical trials NCT04049292)

Prospektiv sammenlignende kohortstudie med kontroll av konfunderende 
faktorer

250 utøvere (125 intervensjon, 125 standard behandling) fra Norge og 
Sverige

Månedlig oppfølging med sms fra 6 til 24 mnd etter ACLR

Idrettsdeltagelse, nye skader, psykologiske aspekter ved retur til idrett, 
knefunksjon, bruk av rehabiliteringstjenester, kneproblemer i idrett
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Utviklingsprosess

Prosjekt-

medlemmer

Fysioterapeuter, 

utøvere med 

korsbåndoperasjon, 

trenere

Moksnes et al Phys Ther in Sport, 2021 (open access)

Phase 3 – sport specific
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6 mnd undersøkelse

ACLR operasjon

8 mnd undersøkelse

10 mnd undersøkelse

12 mnd undersøkelse

Standard behandling Standard behandling+

24 måneder

Bedre og tryggere retur til idrett etter fremre 

korsbåndoperasjon (BEAST)

● Fotball, håndball, basketball, innebandy

● <6 måneder fra ACLR

● Rekrutterer nå

● Info: hege.grindem@nih.no
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Demografi
Alder gjennomsnitt (år) 20,2

Kjønn (%)
Mann:
Kvinne:

34
66

Idrett før skade (%)
Basket:
Fotball:
Håndball:
Innebandy:

3
54
37
6

Høyde gjennomsnitt (cm)
Mann:
Kvinne:

182
170

Vekt gjennomsnitt (kg)
Mann:
Kvinne:

81
67

Grunnprinsipper for intervensjonen

● Tidlig reintegrering med laget

● Trinnvis og sakte økning i idrettskrav

● Progresjon i idrett basert på idrettsspesifikk trening, klinisk 

status, muskelstyrke, funksjon og tid fra operasjon

● Lav kostnad

● Trener kan ha med utøver i deler av treningen

● Utøvere kan gjøre øvelser alene
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Retur-til-idrett og rehabiliteringsverktøy

● Algoritme for behandlingsvalg

● Fire protokoller for idrettsspesifikk progresjon

● Protokoll for hevelse

● Protokoll for plyometrisk trening

● Protokoll for styrketrening

Clinical and functional assessment
- Lachmans test
- Stroke test
- Quadriceps power test
- Hop tests

6 months
8 months

10 months
12 months

Results from assessment

Effusion Quadriceps power Hop tests

Sport 
specific
protocol

New assessment after 8 weeks training

Passed all criteria
=

Start competition level 1

Fail criteria = 
Reduce load

protocol

Fail criteria = 
Strength protocol

Fail criteria = 
Jump & 
landing 

protocol

Return to 
training

Lachman positive = 
referral orthopedic

surgeon
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Effusion

Quadriceps power
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Hop test

Sidehop test
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Strength and knee control protocols

Clinical and functional assessment
- Lachmans test
- Stroke test
- Quadriceps power test
- Hop tests

6 months
8 months

10 months
12 months

Results from assessment

Effusion Quadriceps power Hop tests

Sport 
specific
protocol

New assessment after 8 weeks training

Passed all criteria
=

Start competition level 1

Fail criteria = 
Reduce load

protocol

Fail criteria = 
Strength protocol

Fail criteria = 
Jump & 
landing 

protocol

Return to 
training

Lachman positive = 
referral orthopedic

surgeon
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Fotballprogresjon - training

Treningsnivå Aktiviteter på trening

1 Enkle pasningsøvelser og løpe/føre ball uten vending

2 Pasningsøvelser med bevegelser I forkant/etterkant, skudd/avslutninger, løpsøvelser med 

ball og retningsforandringer uten motstander

3 All teknisk trening med laget, 1-mot-1 øvelser, stå på utsiden I firkant og lignende øvelser

(ikke jage ball)

4 Alle øvelser med laget, med som back eller kantspiller i storbanespill

5 Alle øvelser med laget, full deltagelse i storbanespill

6 Full deltagelse, inkludert småbanespill

Minimum 4 sessions at each level

Level 4 @ 8 months earliest and LSI > 80%

Level 6 @ 9 months earliest and LSI > 90%

Comeback list
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Fotballprogresjon - match

Kampnivå Spilletid

1 10 minutter

2 20 minutter

3 30 minutter

4 45 minutter

5 60 minutter

6 90 minutter

Completed minimum 4 weeks @ training level 6

Maximum 1 match per week for the initial 3 months

Better and Safer Return to Sport (BEAST) is supported

by generous grants from

● The Swedish Research Council for Sport Science #D2019-0017,#FO2020-004

● The Swedish Research Council for Sport Science #P2019-0171,#P2020-0030

● Norwegian Fund for Post-Graduate Training in Physiotherapy #112550

● International Olympic Committee #2018-02
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