
Summering	  av	  ECSS	  kongress	  i	  

Barcelona	  26-‐29	  juni	  
	  

	  

European	  College	  of	  Sport	  Science	  årliga	  kongress	  gick	  i	  år	  

av	  stapeln	  i	  Barcelona.	  Det	  är	  en	  av	  världens	  största	  

kongresser	  inom	  fältet	  ”Sport	  science”	  med	  många	  

deltagare	  från	  världens	  alla	  hörn.	  I	  år	  var	  inget	  undantag.	  

3112	  personer	  från	  75	  olika	  länder	  deltog	  under	  den	  4	  

dagar	  långa	  kongressen	  som	  hölls	  vid	  Institut	  National	  

d’Educació	  Fisica	  de	  Catalunya	  (INEFC)	  i	  Barcelona.	  

	  

Temat	  för	  denna	  kongress	  var	  ”Unifying	  sport	  

science”.	  

	  

Sports	  science	  kan	  innefatta	  väldigt	  mycket	  och	  

under	  denna	  kongress	  så	  fanns	  framförallt	  följande	  

områden	  representerade;	  fysiologi,	  psykologi,	  

idrottsmedicin,	  biokemi,	  biomekanik,	  hälsa	  och	  

fitness,	  motorisk	  inlärning,	  nutrition,	  rehabilitering,	  

testmetodik	  och	  idrottspedagogik.	  Samtliga	  områden	  med	  inriktning	  mot	  

idrott.	  Totalt	  hölls	  1693	  kortare	  presentationer	  och	  147	  längre	  föredrag	  i	  16	  olika	  salar,	  och	  utöver	  det	  

presenterades	  454	  posters,	  så	  det	  var	  minst	  sagt	  ett	  fullspäckat	  schema.	  	  

	  

	  

Jag	  presenterade	  mitt	  masterarbete	  med	  inriktning	  på	  behandling	  av	  skulderadaptationer	  hos	  unga	  

handbollsspelare	  på	  elitnivå	  samt	  en	  sammanfattning	  av	  

tre	  examensarbeten	  från	  Naprapathögskolan	  inom	  

samma	  område.	  	  

	  

Med	  så	  många	  presentationer	  så	  får	  sålla	  en	  hel	  del	  

och	  kvalitén	  på	  presentationerna	  varierade	  rätt	  så	  

mycket.	  Men	  ett	  par	  guldkorn	  lyckades	  jag	  pricka	  in.	  

	  

En	  av	  de	  mest	  givande	  sessionerna	  som	  jag	  deltog	  vid	  

hade	  titeln	  ”Evidence	  Based	  Sports	  Physiotherapy:	  

Core	  stability	  in	  sports	  –	  myth	  or	  reality”	  där	  vi	  fick	  

lyssna	  på	  tre	  föredrag	  med	  inriktning	  på	  bålstabilitet.	  

	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Ett	  av	  det	  mest	  intressanta	  föredraget	  i	  denna	  session	  

höll,	  enligt	  min	  mening,	  Evert	  Verhagen	  från	  EMGO-‐

Institute/VU	  University	  medical	  center	  i	  Holland.	  Titeln	  på	  hans	  föredrag	  

var	  ”Myth	  or	  reality	  -‐	  does	  it	  matter?”	  

En	  väldigt	  bra	  presentation	  av	  forskningsläget	  idag	  vad	  gäller	  bålstabilitet	  med	  inriktning	  på	  

skadeprevention,	  prestation	  och	  rehabilitering.	  Konklusionen	  som	  Verthagen	  presenterade	  var	  bl.a.	  att	  det	  

saknas	  en	  uniform	  definition	  på	  vad	  bålstabilitet	  innefattar.	  Det	  finns	  idag	  en	  svag	  korrelation	  mellan	  



bålstabilitet	  och	  idrottsprestation	  samt	  skaderisk	  hos	  idrottare.	  Däremot	  finns	  det	  positiva	  resultat	  vid	  

bålstabilitetsträning	  hos	  personer	  med	  ländryggsmärta.	  Han	  belyste	  också	  att	  den	  svaga	  korrelationen	  

mellan	  bålstabilitet	  och	  prestation	  eller	  skadeprevention	  kan	  bero	  på	  bristande	  metodologi	  när	  man	  gör	  

studier	  inom	  detta	  område.	  	  

	  

Det	  blev	  en	  väldigt	  intressant	  debatt	  efteråt	  om	  dels	  definitionen	  på	  bålstabilitet	  (det	  fanns	  rätt	  så	  många	  

olika	  förslag	  i	  auditoriet)	  och	  dels	  hur	  stor	  faktor	  bålstabilitet	  har	  på	  just	  prestation	  och	  skaderisk	  hos	  

idrottare.	  Många	  menade	  att	  när	  man	  gör	  studier	  inom	  området	  så	  borde	  man	  ha	  utfall	  som	  är	  kliniskt	  

relevanta	  exv.	  prestationsmått	  av	  något	  slag	  eller	  skaderisk	  snarare	  än	  exv.	  emg-‐mönster	  eller	  mobilitet.	  	  

	  

Verthagens	  abstract	  finns	  att	  läsa	  via	  denna	  länk:	  

	  

http://www.ecss-‐congress.eu/2013/13/index.php/scientific-‐programme/invited-‐sessions	  

	  

Vill	  man	  läsa	  mer	  om	  den	  forskning	  som	  bedrivs	  vid	  EMGO-‐Institutet	  som	  klicka	  på	  nedanstående	  länk:	  

	  

http://www.emgo.nl/research/	  

	  

Professor	  Will	  Hopkins	  från	  Auckland	  höll	  en	  väldigt	  intressant	  workshop	  med	  titeln	  ”Quantitative	  Research	  

Designs	  in	  Sport	  and	  Exercise	  Science”	  där	  han	  på	  ett	  väldigt	  pedagogisk	  och	  entusiastiskt	  sätt	  gick	  igenom	  

olika	  fallgropar	  som	  man	  kan	  stöta	  på	  vid	  forskning	  inom	  idrott	  och	  idrottsmedicin.	  Väldigt	  nyttig,	  inte	  bara	  

om	  man	  sysslar	  med	  forskning,	  utan	  även	  vid	  konsumering	  av	  vetenskapliga	  artiklar.	  	  

	  

Här	  är	  en	  länk	  till	  sportcience,	  en	  väldigt	  matnyttig	  sida	  där	  Will	  Hopkins	  är	  redaktör.	  Här	  finns	  även	  en	  mer	  

utförlig	  sammanfattning	  av	  kongressen.	  	  

	  

http://www.sportsci.org	  

	  

	  Via	  ECSS	  hemsida	  så	  finns	  tillgång	  till	  posters	  och	  

abstracts	  från	  kongressen	  (för	  icke-‐medlemmar	  så	  är	  

dessa	  tillgängliga	  t.o.m.	  september).	  	  

http://www.ecss-‐

congress.eu/2013/13/index.php/scientific-‐programme	  

	  

	  

Sammanfattningsvis	  så	  tycker	  jag	  att	  det	  var	  en	  bra	  

kongress	  och	  det	  var	  det	  väldigt	  intressant	  att	  

diskutera	  idrott	  med	  människor	  från	  andra	  

professioner	  och	  andra	  idrottskulturer	  än	  de	  som	  

man	  normalt	  sett	  träffar	  på.	  Många	  intressanta	  

tankar	  väcktes	  och	  kontakter	  knöts.	  Nästa	  år	  hålls	  

kongressen	  i	  Amsterdam	  och	  året	  därefter	  så	  har	  

vi	  hemmaplan	  då	  Malmö	  står	  som	  värdstad	  

	  

//	  Martin	  Asker	  

	  


