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Sammanfattning 

Bakgrund: Främre korsbandsskada är en av de vanligaste traumatiska skadorna bland 

fysiskt aktiva. Främre korsbandsskada är det största isolerade problemet inom 

ortopedisk idrottsmedicin. Många studier har funnit att en tidigare skada i nedre 

extremitet i sig ger en ökad risk för ny knäledsskada.	  För att utvärdera 

rehabiliteringen och för att kunna bedöma om den aktive är redo att återgå till idrott 

ska personen uppnå 90-100% av det icke opererade benets funktion. För att behålla 

god knäfunktion verkar det vara av stor vikt att försätta med specifik träning för det 

opererade benet även efter återgång till idrott. Syfte: Att undersöka vilken skillnad i 

styrka och hoppfunktion som föreligger mellan opererat ben och icke opererat ben, 

fyra till sju år efter en ACL rekonstruktion. Metod: Sjutton försökspersoner som 

genomgått en främre korsbandsrekonstruktion fyra till sju år före studiestart 

inkluderades. Styrkemätning av quadriceps och hamstrings genomfördes och 

hoppförmåga utvärderades genom ett enbent längdhoppstest. Jämförelser gjordes 

mellan opererat och icke opererat ben. Resultat: Det opererade benet presterade 

signifikant sämre än de icke opererade benet. Styrkan i quadriceps i det opererade 

benet var sämre än i det icke-opererade benet (45 kg SD 13 vs. 57 kg, SD 13; p= 

0,047) så även i hamstrings (29 kg SD 6 vs. 39 kg, SD 7,5; p= 0,03). Även för 

funktionell hoppförmåga förelåg skillnad mellan opererat ben och icke-operetat ben 

(131 cm, SD 20 vs. 151 cm, SD 18; p=0,021).  Konklusion: 

En person som genomgått en korsbandsrekonstruktion och efter rehabilitering uppnått 

tillfredställande resultat verkar försämra sin knäfunktion i opererat ben gällande 

styrka och hoppfunktion inom 4-7 år efter operationen. 

 

Nyckelord: ACL, Främre korsbandsskada, hopptest, postoperativt, rehabilitering, 

rekonstruktion, styrka
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Abstract 
Introduction: Anterior cruciate ligament (ACL) injuries are one of the most common 

traumatic injuries among physically active. ACL injuries are the largest isolated 

problem in orthopedic sports medicine. Many studies have found that a previous 

injury of the lower limb itself causes an increased risk of a new knee injury. To 

evaluate rehabilitation after ACL reconstruction and to assess whether the active is 

ready to return to sport a combination of strength tests, functional jump tests and any 

form of self-assessment score are generally used. The person must achieve 90-100 % 

of the non-operated leg function to be approved as ready to return to sport. To 

maintain good knee function, it seems to be important to continue specific training for 

the operated leg even after return to sport. Purpose: To investigate the difference in 

strength and in jump-performance that exists between the operated and non-operated 

leg, four to seven years after ACL-reconstruction. Method: Seventeen subjects who 

have undergone ACL reconstruction four to seven years ago were included in the 

study. Strength in quadriceps and hamstrings were measured by one repetition 

maximum, and jump performance were measured in one-legged long jump test. 

Comparisons were made for the operated and non-operated leg. Results: Operated leg 

performed with significantly lower than the non-operated leg. For the quadriceps, the 

operated leg performed on average 45 (SD13) kg compared to 57 (SD13) kg in non-

operated leg. The difference was significant (p=0,047). Hamstrings in operated leg 

performed on average 28,8 (SD 6) kg compared with 38,6 (SD7,5) kg in non-operated 

leg, the difference was significant (p=0,030). In the one-legged long jump test, the 

operated leg performed in averaged 131 (SD 20) cm compared with 151(SD 18) cm in 

non-operated leg, the difference was significant (p=0,021).  Conclusion: ACL-

reconstructed subjects who achieved satisfying results after rehabilitation seems to 

impair in knee function in the operated leg regarding strength and jump-function 4-7 

years after ACL-reconstruction. 

 

Keywords: Anterior cruciate ligament, ACL, jump test, postoperative, reconstruction, 

rehabilitation, strength 
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1 Bakgrund: 

1.1	  Främre	  korsbandets	  anatomi	  och	  biomekanik	  

Främre korsbandsskador är en av de vanligaste traumatiska skadorna bland fysiskt 

aktiva (Svenska Korsbandsregistret, 2014). Främre korsbandet (ACL) är en av de 

viktigaste stabiliserande strukturerna i knäleden tillsammans med bakre korsbandet, 

mediala och det laterala kollateralligamentet. Främre korsbandet består av två delar, 

den antero-mediala samt den posterio-laterala. Korsbandet sträcker sig från condylus 

lateralis femoris till mediala delen av intercondylaris tibialis (Feneis, 1979). Främre 

korsbandet har som funktion att förhindra att tibia glider framåt i förhållande till 

femur. Korsbandet stabiliserar alltså knäleden antero-posteriort (Feneis, 1979). 

Främre korsbandet innehåller även mekanoreceptorer som påverkar ledens 

neuromuskulära funktion och proprioception. Detta har stor betydelse för knäledens 

totala funktion och kinematik (Dhillon, Bali & Prabhakar, 2012). Det har visat sig att 

korsbandets proprioceptiva egenskaper förblir nedsatt även för ett knä med 

rekonstruerat korsband (Reider et al., 2003 & Gómez-Barrena,1999). Vid skada på det 

främre korsbandet uppstår ofta instabilitetsbesvär, känsla av att benet ska ge vika, så 

kallat ”giving-way” (Thomee et al., 2011). 

1.2	  Incidens	  och	  etiologi	  främre	  korsbandsskada 
Antalet främre korsbandsskador i Sverige är ungefär 6000-7000 varje år. Dock kan 

man inte med säkerhet veta hur många som faktiskt skadar sig, då de som inte söker 

för sin skada inte diagnostiseras eller rapporteras (Svenska Korsbandsregistret, 2014). 

Främre korsbandsskada är det största och mest kostsamma isolerade problemet inom 

ortopedisk idrottsmedicin (Renström et al., 2008). Cirka hälften av de som skadas får 

isolerade främre korsbandsskador medan andra även får associerade skador på 

menisker, kollateralligament och ledbrosk (Frobell et al., 2013; Svenska 

Korsbandsregistret, 2014). Främre korsbandsskador drabbar alla människor i alla 

åldrar men är vanligast bland idrottsligt aktiva mellan 14-30 år. Skadan uppkommer 

vanligen i idrotter med snabba riktningsförändringar och vridande rörelser, så kallade 

pivoterande rörelser. Innebandy, fotboll, handboll och alpin skidåkning är exempel på 

sådana idrotter (Griffin et al., 2000). Främre korsbandsskador inträffar oftast i idrott 

och i cirka 70 % av fallen sker de utan kroppskontakt (Hewett et al., 2005). Det är 

också vanligt att en annan idrottare finns inblandad genom kroppskontakt strax innan 
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eller vid skadetillfället (Olsen, Myklebust, Engebretsen & Bahr, 2004) Det är 2-8 

gånger större risk för flickor att drabbas av främre korsbandsskada i samband med 

idrott jämfört med män (Harmon & Ireland, 2000).  

Sidoskillnad mellan benen i neuromuskulär kontroll och koordination har visat sig ge 

en ökad risk för korsbandsskada (Griffin, 2001 & Boden et al., 2000). Även skillnad i 

styrka mellan benen eller en quadriceps-dominans (HQ-kvot) på >55 % ger en ökad 

risk för främre korsbandsskada. Förhöjd quadriceps dominans kan komma att påverka 

knäledens position i rörelser samt ge förändrade strategier i rörelser, vid exempelvis 

hopp, vilket ger ökad risk för skada (Boden, Dean, Feagin & Garrett, 2000).  

1.3	  Prevention	  av	  främre	  korsbandsskada	  	  
I en svensk studie med kvinnliga fotbollsspelare fann man att programmet 

”knäkontroll” kan minska risken signifikant för främre korsbandsskada. 

”Knäkontroll” är ett 15 minuters uppvärmningsprogram innehållande bålstabilitet, 

balans och knäkontroll och minskade signifikant risken för skada med 60 % hos 

kvinnliga fotbollsspelande mellan 11-16 år (Waldén, Atroshi, Magnusson, Wagner & 

Hägglund, 2012). Neuromuskulär träning med plyometriska inslag och verkar kunna 

ge neuromuskulära förändringar som i sin tur verkar kunna minska risken för främre 

korsbandsskador hos kvinnor (Hewett, Ford & Myer, 2006; Myklebust, Holm, 

Maehlum, Engebretsen & Bahr, 2003; Ladenhauf, Graziano & Marx, 2013). 

Litteraturen har funnit konsensus i att en förutsättning för att 

interventionsprogrammen ska fungera, måste de utföras mer än en gång/vecka och 

under minst sex veckor (Hewett et al., 2006). 

1.4	  Behandling,	  främre	  korsbandskada	  
Främre korsbandsskada behandlas antingen operativt eller konservativt. Den 

konservativa behandlingen innehåller träning av muskelstyrka, neuromuskulär 

kontroll, proprioception, koordination och uthållighet. Den konservativa behandlingen 

är ledd av fysioterapeut eller sjukgymnast (Frobell et al., 2013). Vid operativ 

behandling rekonstrueras det gamla korsbandet och ersätts med ett graft. Graftet är 

vanligen ett transplantat av hamstring- eller patellarsenan (Svenska 

Korsbandsregistret, 2014). Det har i studier visat sig att man med fördel kan vänta 

med operation till dess att patienten har minskad svullnad, återfått fullgod rörlighet 

och kommit igång med preoperativ rehabilitering (Cosgarea, 1994; Mohtadi, 1991). 
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Efter en främre korsbandsrekonstruktion följer postoperativ rehabilitering. 

Rehabiliteringen har som syfte att den skadade skall kunna återgå till tidigare 

aktivitetsnivå på ett säkert sätt med så låg risk för återfall som möjligt. Ett annat syfte 

och mål med rehabiliteringen är att minska risken för att utveckla artros och andra 

besvär i framtiden (Thomee, 2011). Ett standardiserat rehabiliteringsprogram som ofta 

används i klinik efter främre korsbandsrekonstruktion är framtaget av Capio Artro 

Clinic och dess rehabiliteringsenhet på Sophia hemmet. Rehabiliteringsprogrammet är 

ett vedertaget använt protokoll i klinik och används vid ett antal 

rehabiliteringskliniker i Stockholm och runt om i Sverige. Programmet är uppdelat i 6 

faser, från operation till återgång till idrott, se bilaga 1. 

1.5	  Utvärdering	  inför	  återgång	  till	  idrott 
För att utvärdera rehabiliteringen och för att kunna bedöma om den aktive är redo att 

återgå till idrott efter främre korsbandsskada används olika typer av tester. Styrka 

mäts vanligen med One Repetition Maximum (1 RM). Vanligen mäts styrkan genom 

knäextension, knäflexion och benpress. Styrkemätningarna görs i kombination med 

att testa hoppfunktion med olika former av hopptest (Thomee, 2011). Det används 

också vanligen någon form av självskattningsscore, exempelvis Knee injury and 

Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) (Roos, Roos, Lohmander, Ekdahl & Beynnon, 

1998), se bilaga 2. För att bedöma om en person är redo att återgå till idrott efter en 

främre korsbandsskada gäller det att för det opererade benet uppnå minst 90 % av det 

icke opererade benets resultat avseende styrka och hoppförmåga. Personen uppnår då 

så kallad limb symmetri index (LSI). LSI används i vetenskaplig litteratur och 

innefattar både muskelstyrka och hoppfunktion (Thomee, 2011). För återgång till 

tävlingsidrott där moment med pivoterande rörelser och kontakt föreligger har det 

dock föreslagits att personen på sitt opererade ben ska uppnå minst 100 % styrka 

jämfört med det icke opererade benet vid knäextension respektive knäflexion. Vid 

hopptest har gränsen satts till minst 90 % vid två maximala hopptest (till exempel 

enbent längdhopp) samt minst 90 % vid ett hopptest som kräver uthållig 

hoppkapacitet (till exempel sidhopptest eller square jump test) (Thomee & Werner, 

2011). Tidigare forskning visar att < 50 % av de personer som genomgått en främre 

korsbandsoperation uppnår 90 % på alla tester direkt efter sin rehabilitering. Sätter 

man kravet på 100 %, visar litteraturen att 0 % klarar detta krav. 1-2 år efter främre 

korsbandsrekonstruktion verkar det fortfarande föreligga en viss skillnad mellan 
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opererat och icke opererat ben, både avseende styrka och funktionella hopptest 

(Thomee, 2012). Ett testbatteri bestående av flera olika tester är mer reliabelt för att 

bedöma säker återgång till idrott, jämfört med att endast utföra enstaka tester 

(Gustavsson et al., 2006). Att prestera bra på styrketesten innebär inte alltid att 

personen presterar bra på de funktionella hopptesten. Uppmätt styrka och prestation i 

hopptest korrelerar ej med varandra (Fitzgerald, Lephart, Hwang, & Wainner, 2001).  

1.5.1 Enbent längdhopps test 

Enbent längdhopp är det hopptest som är vanligast förkommet i klinik för att testa 

knäfunktion efter främre korsbandsskada eller främre korsbandsrekonstruktion. Testet 

verkar kunna förutsäga vilka personer som i framtiden kommer att erhålla 

instabilitetsproblematik (Fitzgerald, Lephart, Hwang & Wainner, 2001). Hög 

reproducerbarhet och validitet har påvisats för enbent längdhopp (Fitzgerald et al., 

2001).  Personer som uppnår minst 88 % jämfört med det icke opererade benets 

resultat efter 6 månader, kommer att ha en bra knäfunktion även ett år efter operation 

förutsatt att de behåller sin funktion och fortsätter med samma typ av träning 

(Logerstedt et al., 2012). Personer med sämre resultat i enbent länghopptest har en 

betydande risk för ”giving-way” och därmed begränsningar i att delta i idrott. 

Signifikans har funnits mellan försämrade hoppresultat för enbent längdhopp och 

självupplevd ”giving-way” (Barber, Noyes, Mangine, McCloskey & Hartman, 1990). 

En studie visar att personer med främre korsbandsrekonstruktion presterar sämre i ett 

enbent längdhopp på sitt opererade ben jämfört med sitt icke opererade ben 2 år efter 

skada (Paterno, Ford, Myer, Heyl & Hewett, 2007 & Augustsson, Thomee, Linden, 

Folkesson, Tranberg & Karlsson, 2006). Tidigare studier har påvisat att prestationen 

inte bara är sämre på det opererade benet gällande hopplängd utan även gällande 

förmåga att utföra rörelsen och framförallt förmåga till god landningsstrategi (Ibid).  

1.5.2 Styrkemätning 1 RM 

One repetition maximum, eller 1 RM test är en vedertagen metod för mätning av 

muskelstyrka. 1 RM test är ett vanligt och frekvent verktyg som används i klinik i 

syfte att bedöma muskelstyrka. Metoden har god till utmärkt reliabilitet (r= 0,97) hos 

friska personer (Kim, Mayhew & Peterson, 2002). Metoden för att mäta muskelstyrka 

med 1 RM är en vedertagen metod i klinik, proceduren ovan har även använts i 

tidigare liknande forskning (Augustsson et al., 2006). Augustsson et al., (2004) 
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undersökte styrkemätning i knäextension med 1 RM och fann utmärkta resultat i test-

retest reliabilitet mellan opererat och icke opererat ben (ICC=0,96).  Metoden innebär 

att låta personen utföra en repetition för given muskulatur med den maximala vikt 

som kan lyftas i en upprepning genom en given rörelsebana (Kim et al., 2002).  

 

1.5.3 KOOS – Skattningsformulär: 

KOOS är ett självskattningsformulär som patienten själv fyller i. KOOS består av fem 

olika subskalor, vilka är smärta, symtom, funktion i dagligt liv (ADL), sport och 

rekreation samt livskvalitet (Roos et al., 1998). Svaren anges på en skala från 0 – 4, 

poäng räknas därefter fram för varje delskala. Resultaten transformeras sedan om till 

skala från 0 -100, där 100 motsvarar inga symtom och 0 motsvarar extrema symtom. 

KOOS är studerat för test- re test reliabilitet avseende subskalorna symtom (r=0,93) 

funktion i dagligt liv (r= 0,75), sport och rekreation (r=0,81) och livskvalité (0,86 

(Roos et al., 1998).  

1.6	  Problemformulering.	  
	  
Efter en främre korsbandsskadad riskerar 6 % att drabbas av en främre 

korsbandsskada på motsatt ben (Salmon et al., 2005). Många studier har funnit att en 

tidigare skada i nedre extremitet i sig ger en ökad risk för ny knäledsskada 

(Myklebust, Holm, Maehlum, Engebretsen, & Bahr, 2003; Orchard, Seward, 

McGivern, & Hood, 2001). I tidigare studier har risken för re-ruptur (ny ACL-skada 

på samma ben) undersökts och är mellan 2,3- 13% (Sandberg & Balkfors, 1988; Otto, 

Pinczewski & Clingeleffer, 1998; Bak, Scavenius & Hanses, 1997, Mycklebust et al, 

2005) Anledningen till ny skada kan vara att skada i knäleden ger en förändring i 

muskelstyrka och kinetisk kontroll. Funktionen i ligamenten kan även försämras och 

ytterligare en aspekt kan vara rörelserädsla som i sin tur kan leda till förändrade 

strategier för muskelrekrytering (Murphy et al., 2003). För att behålla god 

knäfunktion och för att minska risken för re-ruptur verkar det vara viktigt att fortsätta 

med neuromuskulär träning och styrketräning även efter återgång till idrott (Paterno, 

2010). 
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Studier som undersökt styrka och funktion på lång sikt efter korsbandsrekonstruktion 

saknas i hög grad. Det är generellt få studier gjorda gällande funktionen hos 

korsbandsrekonstruerade längre tid efter operation. 

Den här studien vill undersöka hur funktionen i det opererade benet är i förhållande 

till det icke opererade benet några år efter avslutad rehabilitering. Har det opererade 

benet försämrats mer i styrka och hoppförmåga jämfört med det icke opererade benet 

trots att personen hade godkända resultat vid återgång till idrott och trots att benen 

förmodligen bedrivit samma träning? Hur stor andel av försökspersonerna kommer 

klara kriteriet på över 90 % funktion? Min upplevelse som kliniskt verksam 

sjukgymnast är att personer med tidigare korsbandsskada i hög grad förefaller 

återkomma med generella knäbesvär, eller i värsta fall en re-ruptur några år efter 

avslutad rehabilitering. Hypoteserna i den här studien är därför att det föreligger en 

styrkeskillnad och en skillnad i hoppförmåga mellan opererat och icke opererat ben 

hos ACL-rekonstruerade personer, några år postoperativt. Ytterligare en hypotes är att 

en mindre andel av försökspersonerna kommer att uppfylla kravet på 90 % funktion i 

det opererade benet några år efter avslutad rehabilitering.  

2.	  Syfte:	  
Syftet med denna studie var att undersöka vilken skillnad som föreligger i styrka och 

hopprestation, mellan opererat och icke opererat ben hos personer som genomgått 

korsbandsrekonstruktion för 4-7 år sedan. 

2.1 Frågeställningar: 

Föreligger det någon styrkeskillnad i quadriceps mellan opererat och icke opererat 

ben hos ACL-rekonstruerade personer, 4-7 år postoperativt?  

Föreligger det någon styrkeskillnad i hamstrings mellan opererat och icke opererat 

ben hos ACL-rekonstruerade personer, 4-7 år postoperativt? 

Föreligger det någon skillnad i hoppförmåga mellan opererat och icke opererat ben 

hos ACL-rekonstruerade personer, 4-7 år postoperativt? 

Hur många försökspersoner klarar ≥ 90 % i styrka och hoppförmåga för opererat ben 

jämfört med icke opererat ben 4-7 år postoperativt? 
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3.	  Material	  och	  Metod:	  
	  

3.1	  Forskningsdesign:	  
Forskningsdesign: Jämförande tvärsnittsstudie.  

3.2	  Urval:	  	  
Urvalet var konsekutivt. Sjukgymnaster på Täby Rehab Center kontaktade de 

patienter som 4-7 år före studiestart genomgått en främre korsbandsrekonstruktion. 

Dessa återfanns i klinikens arkiv och journalsystem. Den behandlande sjukgymnasten 

skickade en brevförfrågan om deltagande till potentiella försökspersoner vilka var 72 

stycken. Då få av dessa svarade på brevförfrågan kontaktades de även via telefon av 

den behandlande sjukgymnasten. Av de rekryterade var det 17 stycken som fullföljde 

testet. Det externa bortfallet berodde på att personerna inte gick att få tag på, att ny 

skada inträffat sedan rehabiliteringsperioden, tidsbrist eller ovilja att delta i studien. 

Nedan i figur 1 åskådliggörs rekryteringen och bortfallet av möjliga försökspersoner.  

 

	  
Figur 1: Illustrerar rekryteringsmetod, antalet inkluderade försökspersoner samt externa bortfallets 
antal och orsak till bortfall.  
 

3.3	  Försökspersoner	  
Försökspersonerna var unilateralt korsbandsrekonstruerade 4-7 år före studiestart, de 

hade återgått till idrott eller tidigare aktivitetsnivå efter sin rehabilitering. Samtliga 

Brevförfrågan	  	  
72	  

	  Inkluderade	  
13	  

	  Inkluderade	  
4	  

Ej	  svar	  	  
32	  

Ville	  ej	  	  
5	  

Ny	  skada	  	  
7	  

Tidsbrist	  	  
7	  

Totalt	  inluderade	  	  
17	  	  

Telefonförfrågan	  
	  68	  
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försökspersoner gav muntligt och skriftligt informerat samtycke till att delta i studien. 

se bilaga 4. Deskriptiva data för försökspersonerna återfinns i tabell 1. Alla 

försökspersoner hade genomgått tester efter sin rehabilitering gällande styrka och 

hoppförmåga. Ett testbatteri av tre olika hopptester (enbent längdhopp, square jump 

test, sidohopptest) samt tester för quadriceps och hamstrings (1RM eller med 

isokinetiska styrketester) och benpress hade utförts. Alla försökspersoner hade vid 

tidpunkten tillfredställande resultat på alla tester med minst 90 % resultat jämfört med 

icke opererat. Detta är ett kriterium för att bedömas som färdigrehabiliterad enligt 

Capio Artro Clinic.  Rehabiliteringen av dessa försökspersoner har skett enligt ett 

rehabiliteringsprotokoll av Capio Artro Clinic (Bilaga 1). Alla hade även fyllt i KOOS 

(Bilaga 2,Tabell 2). Efter avslutad rehabilitering hade personerna återgått till sin 

tidigare aktivitetsnivå med fortsatta träningsråd.  

 

Tabell 1: Deskriptiv data av försökspersoner, ålder, vikt, längd och tid sedan operation visas i form 

av medelvärde samt standardavvikelse (SD).  

Data:  

 

Medelvärde: SD: 

Ålder (år) 30 9 

Vikt (kg) 79 24 

Längd (cm) 158 20 

Tid sedan operation (mån) 65 10 

Träningstillfällen/vecka 3.5 0.5 

3.3.1 Inklusionskriterier 

• Män och Kvinnor 

• 16-50 år vid skadetillfället. 

• Opererad med främre korsbandsrekonstruktion med hamstringsgraft 4-7 år 

före studiestart. 

• Bedömd som färdigrehabiliterad av behandlande sjukgymnast. 

• Fysiskt aktiv på lägst motionsnivå vid skadetillfället. 

• Återgått till samma aktivitetsnivå efter rehabilitering på lägst motionsnivå.  

• Genomfört test efter rehabiliteringen gällande muskelstyrka, quadriceps och 

hamstrings (1RM eller med isokinetiska styrketester) och hoppfunktion 

(enbent längdhopp) med minst 90 % resultat jämfört med icke opererat ben. 
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3.3.2 Exklusionskriterier 

• Ny skada sedan avslutad rehabilitering efter korsbandsrekonstruktionen. 

• Korsbandsskada eller annan allvarlig skada i icke opererade benet som hållit 

patienten borta från träning >2 månader.  

• Oförmåga att förstå informationen. Kognitiva svårigheter, ej kunna ta till sig 

muntlig eller skriftligt information. 

• Övrig sjukdom som kan påverka testgenomförandet och resultatet.  

3.4	  Mätmetoder:	  

3.4.1 Styrketest: One repetition maximum (1 RM): 

1 RM för quadriceps och hamstrings mättes. Mätningen för Quadriceps utfördes i en 

Technogym Selection Leg Extension, Startposition är med 90° flexion, slutposition är 

0° (figur 2).  Mätningen för hamstrings utfördes i en Technogym Selection Leg Curl. 

Startposition är 0°, slutposition är 90° flexion (figur 3). Före testet instruerades 

försökspersonerna med standardiserade instruktioner om hur testet skulle gå till. En 

belastning/vikt bestämdes för vilken personen ombeds föra genom den bestämda 

rörelsebanan så många gånger hon/han klarade. Klarade hon/han mer än en gång 

skulle hon/han fortsätta flytta vikten till dess att hon/han ej klarade av att flytta den 

genom hela rörelsebanan. Därefter räknades det predicerande värdet för 1 RM ut via 

formeln: 1 RM= Vikt ÷ (1,0278 * Antal repetitioner). För att formeln skall ge ett 

rättvisande resultat får antal repetitioner inte överstiga 10 (Brzycki, 1993). Klarade 

försökspersonen att lyfta den förutbestämda vikten vid endast en upprepning har det 

reella värdet för 1RM erhållits utan att formeln behövs användas (Brzycki, 1993). 

Metoden för att mäta muskelstyrka med 1 RM är en vedertagen metod i klinik. 

Proceduren ovan har använts i tidigare forskning av funktion efter 

korsbandsrekonstruktion (Augustsson et al., 2006).  
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Figur 2: 1 RM mätning för quadriceps. Illustrerar försökspersonens startposition 90° flexion i knäled 

(till vänster) och slutposition 0° flexion i knäled (till höger) vid test av styrka i quadriceps. 

 

 
Figur 3: 1 RM mätning för hamstrings. Illustrerar försökspersonens startposition 0° flexion (till 

vänster) och slutposition (till höger) 90° flexion vid test av styrka hamstrings. 

3.4.2 Enbent längdhoppstest:  

Före testet instruerades försökspersonerna med standardiserade instruktioner om hur 

testet skulle gå till. Försökspersonerna instruerades att stå på ett ben, med tårna 

bakom en tejpmarkering. De instruerades att hoppa så långt som möjligt på ett ben 

och landa på samma ben med stabilitet (figur 4). Försöksledaren visade även ett 

instruktionshopp. Det var tillåtet att ta sats med hjälp av armarna. För ett godkänt 

hopp krävdes att försökspersonen kunde stå kvar med bibehållen balans i landningen 

så att ett mått kunde tas. Hoppet underkändes om personen satte i den andra foten vid 

landning eller om stabilitet ej kunde bibehållas. Personerna fick 2 uppvärmningshopp 
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på varje ben vid det första testet. Därefter hoppade patienten tre hopp på varje ben. 

Om skillnaden mellan hoppen var större än 5 cm fick patienten fortsätta att hoppa till 

dess att det efterföljande hoppet inte blev längre än de föregående och att skillnaden 

inte var större än 5 cm. Detta för att utesluta att inlärningseffekten inte skulle påverka 

resultatet. Hopplängden mättes från tårna vid startpositionen till hälen vid landningen, 

och presenterades i centimeter. Sträckan mättes med måttstock för att få rakaste 

möjliga linje från start till slutposition. Försökspersonerna började alltid med sitt icke 

opererade ben. Det bästa värdet på varje ben användes som grund för beräkning 

(Augustsson et al., 2006).  Hög reproducerbarhet och validitet har påvisats för enbent 

längdhopp (ICC=0,95) (Fitzgerald., 2001).  

 

Enbent längdhopp:  

 
Figur 4: Illustrerar försökspersonens startposition (till vänster) och slutposition (till höger) för enbent 
längdhoppstest.  
 
 
 
3.5	  Datainsamling/	  Procedur:  
Testerna utfördes på Täby Rehab Center. Testledare var leg. sjukgymnast Helena 

Käll. 

 

Försökspersonerna fick börja med att fylla i ett projektspecifikt frågeformulär (Bilaga 

3). Där noterades ålder, längd och vikt, datum för skada samt vid vilken aktivitet och 

när skadan inträffade samt vilken aktivitetsnivå försökspersonen hade innan skadan, 

vilken aktivitetsnivå försökspersonen återgick till samt vilken aktivitetsnivå de har 
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idag. Försökspersonerna fick även var för sig fylla i självskattningsformuläret KOOS 

(Bilaga 2), om sin upplevda funktion i knäleden.  

 

Försökspersonerna fick värma upp på ergometercykel under 10 minuter med en 

belastning på 50 watt och en hastighet på 70 varv per minut. De fick även utföra 15 

bilaterala knäböjningar till 90° och 15 bilaterala tåhävningar i uppvärmningssyfte. 

Därefter informerades försökspersonen om hur styrketestet och hopptestet skulle gå 

till. Försökspersonerna började med att utföra styrketestet. Maskinerna anpassades till 

individen så att vikten på underbenet placeras 5 cm ovan laterala malleolen. 

Ryggstödet anpassades så att rörelseaxeln hos knäleden är i linje med rörelseaxeln på 

maskinen. Båda testerna började med icke opererat ben. Personen började med 

quadriceps, personen instruerades innan start att försöka ta i maximalt och förflytta 

vikten från 90° till 0° för ett godkänt försök. Personen ombads att föra vikten genom 

den bestämda rörelsebanan så många gånger hon/han klarade. Klarade hon/han mer 

än en gång skulle hon/han fortsätta flytta vikten till dess att hon/han ej klarade att 

flytta den genom hela rörelsebanan. Därefter utförs samma procedur för det opererade 

benet. Efter 5 minuters vila startade test för hamstrings. Personen instruerades i att 

försöka ta i maximalt och förflytta vikten från 0° till 90° flexion. Personen ombads att 

föra vikten genom den bestämda rörelsebanan så många gånger hon/han klarade. Efter 

styrketesten fick försökspersonen vila 5 minuter. Därefter fick personerna utföra ett 

enbent längdhoppstest. Försökspersonerna började på det icke opererade benet. Testet 

inleddes med 2 uppvärmningshopp per ben. Minst 3 hopp/ben utfördes. Var 

skillnaden mellan hoppen med än 5 cm fick försökspersonen fortsätta hoppa till dess 

att det efterföljande hoppet inte blev längre än det föregående och att skillnaden inte 

var större än 5 cm. Detta för att undvika att inlärningseffekten skulle påverka 

resultatet. Därefter utfördes testet på det opererade benet. Patienten uppmanades att 

hoppa så långt som möjligt och att landa med stabilitet. 

3.5	  Databearbetning/	  Statistik:	  
Innan start gjordes powerberäkningar utifrån tidigare liknade studier. För att uppnå 80 

% Power och signifikansnivå på 5 % skulle 20 personer behövas. Skillnader i styrka 

räknat med ett oberoende t-test skulle kräva 20 knän i vardera grupp (opererad/icke 

opererad) för att uppnå tillräcklig power på 80 %. Detta har räknats utifrån att 

utgångsvärdet i 1 RM är 53, SD 8 och skillnad mellan benen 11 %. Avseende 
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hopptestet visade powerberäkningarna att 9 personer skulle behövas. Skillnader i 

hoppförmåga räknat med oberoende t-test skulle kräva 9 knän i vardera grupp 

(opererad/icke opererad). Detta har räknats utifrån tidigare studie där utgångsvärdet 

var 141, SD 7 och skillnaden mellan benen var 10 % (Augustsson, 2004).  

 

Styrkan mätt i kg och hoppförmåga mätt i cm mellan det opererade och det icke 

opererade benet har analyserats med oberoende t-tester. Signifikansnivån har bestämts 

till p<0,05. Data redovisas som medelvärden, standardavvikelse, procent och p-

värden. Resultatet presenteras i tabeller, figurer och i löpande text.  

 

	  4.	  Etiska	  aspekter:  
Försökspersonerna i studien har fått både skriftlig och muntlig information (bilaga 4) 

samt fått fylla i en blankett om informerat samtycke (bilaga 5). De har deltagit av 

egen fri vilja och hade möjlighet att när som helst avbryta sin medverkan utan att ange 

orsak. Studien har fått godkänt av regionala etikprövningsnämnden i Umeå (dnr: 

2014/02-31). 

 

Försökspersonerna har innan testet startat fått information om att de när som helst kan 

avbryta sin medverkan utan att ange orsak. Inget obehag eller skada har noterats. 

Förberedelser för akut omhändertagande har hela tiden funnit på plats. 

Försökspersonerna har under rehabiliteringen utfört minst lika avancerade 

hoppövningar även i uttröttat tillstånd. Försökspersonerna har återgått till idrott efter 

korsbandsrekonstruktionen och är fortfarande idrottsligt aktiva. Risken att skada sig 

bedöms som större i andra idrottsliga sammanhang där det inte råder samma 

kontrollerade situation som i testsituationen. Testerna som har utförs är 

standardiserade och frekvent använda i klinik. Testerna föregicks av en uppvärmning 

då risken med att utföra testet minskar om försökspersonen är uppvärmd. Studien har 

använt befintliga mätinstrument och alla tester skedde under kontrollerade former 

under övervakande av testledare.  
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5.	  Resultat  

Totalt 17 personer inkluderades i studien, 12 kvinnor och 5 män. Personerna hade 

inga aktuella besvär eller ny skada som hindrade dem från träning eller idrott. 

Medelvärdena från försökspersonernas självskattade KOOS formulär avseende 

subskalorna Symtom, Sport och rekreation samt Livskvalitet återfinns i tabell 2 

nedan. 

 
Tabell 2: KOOS skattning av subskalorna (n17) presenterat i medelvärde och standardavvikelse (SD).  

Subskala: 

 

Medelvärde: SD: 

Symtom  82 15 

Funktion sport och 

rekreation 

80 14 

Livskvalité 79 15 

 

Tabell 3: Jämförelse mellan opererat och icke opererat ben presenteras (n=17). Medelvärdet och 

standardavvikelse (SD) av styrkemätningar för quadriceps och hamstrings presenteras i kg för 1 RM. 

Medelvärde och standardavvikelse (SD) för enbent längdhopp presenteras i centimeter. P-värdet har 

bestämts till p=0,05 för att uppnå signifikans.  
Test: 

 

Opererat ben: 

(SD) 

Icke opererat ben:  

(SD) 

P värde: Skillnad i % : 

Quadriceps 1RM (kg) 45 (13) 57 (13) 0.047 21 

Hamstrings 1 RM (kg) 30 (6) 39 (7.5) 0.030 25 

Enbent längdhopp (cm) 131 (20) 151 (18) 0.021   13 

 

Styrkeskillnad i quadriceps mellan opererat och icke opererat ben hos ACL-

rekonstruerade personer, 4-7 år postoperativt? 

Styrkan i quadriceps skiljer sig mellan opererat och icke opererat ben (n=17). 

Medelvärdet för opererat ben är 45 kg (SD 13), och för icke opererat 57 kg (SD 13). 

Denna skillnad var signifikant (p= 0,047) (Tabell 3). Det skiljde i snitt 10 (SD 3,9) kg 

mellan opererat och icke opererat ben. Skillnaden mellan benen var i snitt 21 %.  
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Figur 5: Skillnaden i styrka (1RM) för quadriceps mellan opererat och icke opererat ben. Den lodräta 

stapeln visar kg och den vågräta representeras av försökspersonerna. Den ljusa linjen visar 

försökspersonernas styrka (1RM) för icke opererat ben och den mörka linjen visar styrka (1RM) för det 

opererade benet. 

Styrkeskillnad i hamstrings mellan opererat och icke opererat ben hos ACL-

rekonstruerade personer, 4-7 år postoperativt? 

Styrkan i hamstrings skiljer sig mellan opererat och icke opererat ben (n=17). Jämfört 

med skillnaden för quadriceps så är skillnaden för hamstrings större. Styrka för 

hamstrings mätt med 1 RM är för opererat ben i medeltal 28,8 kg (SD 6) och för icke 

opererat ben 38,6 kg (SD 7,5). Denna skillnad var signifikant (p= 0,030) (Tabell 3). I 

snitt skiljde det i medeltal 9-4 kg (SD 3,4) mellan opererat och icke opererat ben. 

Skillnaden mellan benen var 25 %.

Figur 6: Skillnaden i styrka (1RM) för hamstrings mellan opererat och icke opererat ben. Den 

lodräta stapeln visar kg och den vågräta representeras av försökspersonerna. Den ljusa linjen visar 

försökspersonernas styrka (1RM) för icke opererat ben och den mörka linjen visar försökspersonernas 

styrka (1RM) för det opererade benet. 
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Skillnad i hoppförmåga mellan opererat och icke opererat ben hos ACL-

rekonstruerade personer, 4-7 år postoperativt? 

 

Prestationen i enbent längdhopp skiljde sig mellan benen (n=17). Medelvärdet av 

opererat ben var 131 cm (SD 20) jämfört med 151 cm (SD 18) för icke opererat ben. 

Denna skillnad var signifikant (p= 0,021) (Tabell 3). Skillnaden var i snitt 19,5 cm 

(SD 3,7) mellan opererat och icke opererat ben. Skillnaden mellan benen var i snitt 13 

%.   

 
Figur 7: Skillnaden i hoppförmåga mellan operera och icke opererat ben. Den lodräta stapeln visar 

cm och den vågräta representeras av försökspersonerna. Den ljusa linjen visar försökspersonernas hopp 

(cm) med icke opererat ben och den mörka linjen visar försökspersonernas hopp (cm) för opererat ben.  
 

Antal försökspersoner som klarar ≥ 90 % i styrka och hoppförmåga för opererat ben 

jämfört med icke opererat ben? 

 

Vid jämförelse av opererat ben i förhållande icke opererat ben, är det för quadriceps 

tre försökspersoner (17,6 %) som klarar ≥ 90 procent och därmed uppnår LSI. För 

hamstrings är det en försöksperson (5,9 %) som klarar ≥ 90 procent. För enbent 

längdhopp är det fem försökspersoner (29,4 %) som klarar ≥ 90 procent (Tabell 4). I 

snitt presterar försökspersonerna med opererat ben 76 % för quadriceps, 67 % för 

hamstrings och 87 % för enbent längdhopp i förhållande till icke opererat ben (Tabell 

5). Ingen av försökspersonerna, klarar ≥ 90 % på alla tester 4-7 år efter en 

korsbandsrekonstruktion (Tabell 4). 
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Tabell 4: LSI (Limb Symmetri Index) Opererade benets styrka (quadriceps och hamstrings) och 

hoppfunktion (enbent längdhopp) jämfört med icke opererat ben presenterat i % av funktion hos icke 

opererat ben (n=17). 
KOD: 
 
 

Quadriceps: 
(%) 
 

Hamstrings: 
(%) 
 

Längdhopp: 
(%) 
 

1 81 88 90 
2 76 71 94 
3 88 80 88 
4 93 87 90 
5 72 78 94 
6 94 80 84 
7 80 57 84 
8 73 71 79 
9 73 70 87 
10 78 64 83 
11 66 82 85 
12 66 66 38 
13 76 76 85 
14 85 71 89 
15 88 67 80 
16 100 91 86 
17 81 70 91 
 

Tabell 5: Försökspersonernas procent av icke opererat ben, Limb Symmetry Index (LSI) i medeltal 

och standardavvikelse (SD). 
Test: Procent av icke opererat 

ben (LSI) i medeltal (%) 

SD 

Quadriceps) 80  7.5 

Hamstrings  69  7.2 

Enbent 

längdhopp  

84  6.5 
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6.	  Diskussion	  

6.1	  Resultatsammanfattning	  

Personer som är unilateralt korsbandsrekonstruerade verkar försämra sin knäfunktion 

gällande styrka och hoppfunktion 4-7 år efter korsbandsrekonstruktion. Det opererade 

benet presterade signifikant sämre än de icke opererade benet. Styrkan i quadriceps i 

det opererade benet var sämre än i det icke-opererade benet (45 kg SD 13 vs. 57 kg, 

SD 13; p= 0,047) så även i hamstrings (29 kg SD 6 vs. 39 kg, SD 7,5; p= 0,03).   

Även för funktionell hoppförmåga förelåg skillnad mellan opererat och icke operetat 

ben (131 cm, SD 20 vs. 151 cm, SD 18; p=0,021). När det gäller hur många som 

klarar ≥ 90 % i styrka och hoppförmåga är det för quadriceps endast 3 av 17 personer 

(18 %), för hamstrings 1 av 17 (6 %) och för enbent längdhopp 5 av 17 (29 %) 

personer som klarar detta.  

6.2	  Metoddiskussion	  

Urvalet av försökspersoner var konsekutivt och fördelningen mellan män och kvinnor 

blev något snedfördelad. 13 kvinnor deltog, 4 män (90 % kvinnor, 10 % män). Sett till 

hur många män respektive kvinnor som opereras i Sverige varje år så var 

representationen av män något lågt i denna studie. Data från korsbandsregistret visar 

att de som genomgår främre korsbandsrekonstruktion representeras av 73 % män och 

27 % kvinnor (Svenska Korsbandsregistret, 2014). 

 

Datainsamlingen pågick under 3 månader, mars - maj 2014. Om datainsamlingen 

hade pågått under en längre tid är det möjligt att en större grupp hade erhållits. Det 

hade gett större utrymme till att bestämma gruppens egenskaper och därmed öka 

generaliserbarheten till en viss grupp. Exempelvis ett visst kön, ett snävare 

åldersspann, mer precis tid efter operation/avslutad rehabilitering en viss idrott eller 

aktivitetsnivå. Alla försökspersoner hade återgått till samma aktivitetsnivå efter sin 

rehabilitering som innan skada. Alla är fortsatt idrottsligt aktiva, några är elitidrottare 

och en del är motionsidrottare och ingen av försökspersonerna har råkat ut för ny 

skada i nedre extremitet sedan korsbandsskadan. Det har inte gjorts några separata 

jämförelser i hopprestation och styrka mellan män och kvinnor, det är skillnaden inom 

varje individ som varit intressant och undersökts. Jämförelser mellan män/kvinnor 
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hade i föreliggande studier inte varit möjligt med för små grupper och därmed för låg 

power. 

 

Det är en svaghet i studien att endast 17 personer kunde inkluderas. Trots detta har 

signifikanta resultat kunnat påvisas och detta är en styrka trots det låga 

deltagarantalet. Resultatet av denna studie kan ej tala för alla korsbandsrekonstruerade 

patienter. Det går ej med säkerhet att säga att gruppens uppmätta resultat motsvarar de 

som inte deltog i studien. Det går ej att veta om det är dem med sämre eller bättre 

knäfunktion som ej deltog vid testtillfället. Dock skulle det kunna antas att den 

studerade gruppen kan vara representativ för en större liknande population då det trots 

det låga antalet ändå kunde påvisas hög signifikans i alla tre testerna. 

 

Tiden sedan avslutad rehabilitering varierade mellan 48 till 84 månader. Anledningen 

till att det inte valdes en exakt tidpunkt för test postoperativt var för att tiden för 

datainsamling och tillgången till patienter har varit begränsad.  

 

Alla försökspersoner har rehabiliterats på samma klinik. Dessa patienter har utfört sin 

rehabilitering utifrån samma rehabiliteringsplan, den som utarbetats och 

rekommenderas av Capio Artro Clinic (Bilaga 1). Programmet används av många 

kliniker runt om i Stockholm och Sverige. Att rehabiliteringen gjorts på samma klinik 

kan dock påverka generaliserbarheten, men gör dock gruppen mer standardiserad.  

 

Alla försökspersonerna fick fylla i KOOS. Detta för att få en bild över 

försökspersonernas självupplevda knäfunktion. KOOS är studerat för test- re test 

reliabilitet (Roos et al., 1998).  

 

Enbent längdhoppstest är ett vedertaget test för att bedöma hoppförmåga hos personer 

som genomgått främre korsbandsrekonstruktion. Det fordras koordination, balans, 

muskulär styrka och uthållighet (Fitzgerald et al., 2001). Enbent längdhopp är det 

hopptest som är vanligast förkommet i klinik för att testa knäfunktion efter främre 

korsbandsskada eller främre korsbandsrekonstruktion. Testet verkar kunna förutsäga 

vilka personer som i framtiden kommer att erhålla instabilitetsproblematik (Fitzgerald 

et al., 2001).  Man har i tidigare studier undersökt om uttröttning påverkar 

hopprestation. Det har påvisats att vid enbent längdhopp förelåg det en stor skillnad i 
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prestation mellan opererade och icke opererade benet efter uttröttning (Augustsson, 

Thomee, & Karlsson, 2004). Samtliga deltagare uppnådde minst 90 % av icke 

opererade benets resultat före uttröttning. Efter uttröttning var det endast 32 % som 

uppnådde samma resultat efter uttröttning (Augustsson et al., 2004). Det verkar som 

att uttröttningskomponenten har en stor betydelse för skaderisken. Man kan se en 

ökad skadefrekvens i slutet av träning/tävling när idrottsutövaren är uttröttad (Dugan 

& Frontera, 2000). Patienter borde kanske därför alltid även testas i uttröttat tillstånd.  

 
I Augustsson et al. (2004) fick försökspersonerna öva enbent längdhopp i uttröttat och 

icke uttröttat läge under en tid före testomgången. Detta för att minska 

inlärningseffekten (Augustsson et al., 2004). I föreliggande studie fick alla hoppa tills 

dess att det efterföljande hoppet inte blev längre än det föregående, detta också för att 

minska inlärningseffektens påverkan. Huruvida det var det maximala längdhoppet 

som utfördes eller om det istället blev en uttröttningseffekt som tillslut gjorde att 

hopplängden minskade kan med säkerhet ej sägas.  

 

Många studier har gjorts på korsbandsrekonstruerade efter 1-2 år efter operation 

(Augustsson et al., 2004; Fitzgerald et al., 2001;Thomee et al., 2011; Thomee & 

Werner, 2011). Det långsiktiga perspektivet om hur funktionen hos dessa patienter är 

efter lång tid saknas dessvärre. I denna studie fick försökspersonerna veta hur de 

presterar i testerna och hur deras knäfunktion är. De fick också möjlighet att diskutera 

och ställa frågor om sina resultat och sin tidigare skada. Personerna fick även råd och 

tips på vad de eventuellt borde förbättra för att minska risken för nya skador. 

6.3	  Resultatdiskussion	  	  

För att inkluderas i studien skulle försökspersonerna ha fullgjort en rehabilitering med 

resultat för sitt opererade ben på ≥ 90 % i styrka och hoppförmåga jämfört med sitt 

icke opererade ben. 4-7 år efter avslutad rehabilitering och återgång till idrott är det 

endast ett fåtal som uppnår detta. Det är för quadriceps endast 3 av 17 personer (18 

%), för hamstrings 1 av 17 (6 %) och för enbent längdhopp 5 av 17 (29 %) personer. 

Tidigare forskning menar att man för att återgå till idrott efter 

korsbandsrekonstruktion skall man uppnå ≥ 90 % i styrka och hoppförmåga för att 

inte riskera att drabbas av ny skada (Thomee, 2011). Alla försökspersoner som 

deltagit i studien är aktiva inom idrott och träning, dock med stor risk för att skada sig 
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igen. Alla personer klarade efter sin rehabilitering alla kriterier för återgång till idrott, 

idag har alla försökspersoner bristande resultat. Med hänsyn till resultatet kanske 

personer som genomgått korsbandsrekonstruktion bör rekommenderas att testa sin 

funktion regelbundet efter återgång till idrott.  

 

Skillnaden i hoppförmåga var i denna studie signifikant (p=0,021). I enbent 

längdhopp presterade opererade benet i medeltal 131 cm jämfört med 151 cm på icke 

opererat ben. Det har visat sig att sidoskillnad mellan benen i neuromuskulär kontroll 

och koordination kan ge en ökad risk för korsbandsskada (Griffin, 2001 & Boden et 

al., 2000). Även skillnad i styrka mellan benen ger en ökad risk för främre 

korsbandsskada. Quadriceps och hamstrings är knäledens viktigaste aktiva 

stabilisatorer (Boden et al., 2000). I denna studie har det visat sig föreligga signifikant 

skillnad både gällande quadriceps (p=0,047) och hamstrings (p=0,030). Detta i 

kombination med att personerna i denna studie har genomgått en 

korsbandsrekonstruktion efter tidigare knäskada som även det medför höjda risker för 

ny skada (Myklebust et al., 2003; Orchard et al., 2001) gör att denna grupp har en 

avsevärt höjd risk för re-ruptur eller annan knäskada. 

Främre korsbandet har som funktion att förhindra att tibia glider framåt i förhållande 

till femur (Feneis, 1979). Hamstrings och främre korsbandet är agonister, varför 

funktion i hamstrings verkar ha en betydande roll för skydda (unload) främre 

korsbandet (Myer, Ford, Foss, Rauh, Paterno & Hewett, 2014). Alla försökspersoner 

som deltog i föreliggande studie har rekonstruerat främre korsband med 

hamstringsgraft. Intressant vore att undersöka om de skulle vara någon skillnad 

mellan de som är opererade med hamstringsgraft och patellargraft gällande styrka i 

hamstrings efter 4-7 år.  

 

Prestationen på funktionella hopptest är viktigt när det gäller att bedöma om 

korsbandspatienten är redo att återgå till idrott på ett säkert sätt (Fitzgerald et al., 

2001). I föreliggande studie uppvisade försökspersonerna bristande resultat i både 

hamstringsstyrka och enbent längdhopp. Hamstrings verkar ha en betydande roll för 

prestationen i enbent längdhopp, hamstringsstyrka och enbent längdhopp verkar 

korrelera (Pua, Ong, Ho, Bryant, Webster & Clark, 2014). Samtidigt verkar enbent 

längdhopp kunna prediktera framtida knäfunktion. LSI vid enbent längdhopp kan 
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förutsäga god knäfunktion i framtiden så vida funktionen och träningsnivån behålls 

(Logerstedt et al., 2012). 

 

I denna studie testades personerna efter 48 till 84 månader postoperativt. LSI var då 

84 %. Tidigare har det diskuterats att det tar tid att uppnå sidlika resultat i 

hoppförmåga (LSI) efter främre korsbandsrekonstruktion (Augustsson et al., 2004 & 

Thomee et al., 2012). I Thomee et al. (2012), studerade de personers LSI vid olika 

tidpunkter efter främre korsbandsrekonstruktion. Tre styrketest och tre hopptest 

utfördes där enbent längdhopp var ett av hopptesterna. LSI för det involverade benet 

vid enbent längdhopp var i medeltal 76 % efter 6 månader, 87 % efter 12 månader och 

93 % efter 24 månader (Thomee et al., 2012). Det verkar som att det tar tid att uppnå 

god LSI men att det efter längre tid verkar som att man tappar denna funktion igen. 

 

Det verkar inte som att försökspersonernas knäfunktion gällande styrka och 

hoppförmåga har varit ett uppenbart problem. När försökspersonernas skattar sin 

självupplevda knäfunktion erhåller de relativt höga poäng. Resultatet på KOOS var 

för respektive subskala symtom: 82 (SD15), sport och rekreation 80 (SD 14) och för 

livskvalité 79 (15). Försökspersonerna i denna studie skattar sin funktion högt i 

jämförelse. Möjligen är detta på grund av deras höga aktivitetsnivå. I en stor svensk 

studie utförd 2010 som omfattade cirka 1800 knäskadade kvinnor och cirka 2000 

knäskadade män studerades tre av subskalorna ett år efter korsbandsrekonstruktion. 

Poängen på respektive subskala var då för kvinnor/män, symtom:78/79, sport och 

rekreation: 64/67 och livskvalité: 61/61 (Ageberg, Forssblad et al., 2010). Man har 

sett att denna patientgrupp skattar lägre i livskvalité jämfört med motsvarande 

kontrollgrupper av ej knäskadade individer (Ageberg et al., 2010).    

6.4	  Konklusion:	  	  
En person som genomgått en korsbandsrekonstruktion och efter rehabilitering uppnått 

tillfredställande resultat verkar försämra sin knäfunktion gällande styrka och 

hoppfunktion i det opererade benet jämfört med det icke opererade benet 4-7 år efter 

operationen. 
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7.	  Kliniska	  implikationer:	  

Att kunna prestera bra vid styrketester och hopptester är en förutsättning för att kunna 

hålla på med en idrott utan att löpa stor risk för att skada sig. Vi vet att asymmetri, 

sidoskillnad och funktionsskillnad ger en ökad risk för skada. Efter en främre 

korsbandsrekonstruktion testas personerna noga huruvida de kan återgå till idrott eller 

inte. Vid godkända resultat skrivs patienterna ut och de återgår till idrott med råd om 

fortsatt rehabiliteringsspecifik träning. Av någon anledning verkar det som att 

personer presterar sämre 4-7 år efter främre korsbandsrekonstruktion på opererat ben 

jämfört med icke opererat ben. Kanske är detta en indikator på att träning specifikt för 

det opererade benet även bör rekommenderas efter återgång till idrott. Det kanske 

också kan vara en indikator på att främre korsbandsopererade personer bör återkallas 

för kontroll efter några år. Detta för att identifiera asymmetrier och åtgärda dessa för 

att minska risken för ny skada. Genom att informera om vikten av att fortsätta med 

samma typ av träning som under rehabiliteringen även efter återgång till idrott, 

kanske styrka och funktion i det opererade benet kan upprätthållas och därmed 

minskar vi risken för re-rupturer och andra skador. Detta ger inte bara individuella 

vinster för personen utan även samhällsekonomiska vinster i form av minskade 

operation, rehabiliterings och sjukskrivningskostnader. 

 

Det är av stor vikt att det utförs forskning som är av klinisk relevans och som går att 

applicera på klinisk verksamhet. Tester som använts i denna studie är reliabla och 

enkla att utföra på kliniken, de är billiga och kräver ingen dyr utrustning. 

8.	  Framtida	  forskning	  
Mer forskning behövs för att undersöka hur funktionen hos personer som genomgått 

främre korsbandsrekonstruktion påverkas över tid. Förslagsvis skulle en prospektiv 

komparativ studie kunna genomföras för att utröna vilken typ av träning samt vilken 

träningsfrekvens och träningsintensitet som krävs för att bibehålla fullgod funktion i 

opererat ben. Studier som studerar varför funktionen i det opererade benet försämras 

vore också av stor vinning. Om de bakomliggande orsakerna kan kartläggas är det kan 

man sedan ta fram åtgärder för hur dessa kan förebyggas och åtgärdas.  
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9.	  Tillkännagivanden	  
Ett stort tack till samtliga försökspersoner! Stort tack också till mina kollegor på Täby 

Rehab Center för all hjälp med att rekrytera försökspersoner. Tack till Inger Jacobson 

för god handledning och kloka råd. Tack även till övriga lärare och personer vid Luleå 

tekniska universitet som funnits där för hjälp. Tack också till Cecilia Nilsson som 

ställde upp och agerade modell till bilderna i denna studie.  
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