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Abstract 

 
Jumper´s knee is a common overuse injury due to repetitive microtrauma to the patellar 
tendon. It is especially common among athletes who are involved in sporting activities that 
involve jumping or fast running. The term jumper´s knee was adopted after Blazina 
published his original paper in 1973. Its pathology can be considered as a partial or total 
rupture of the patellar tendon in one of its three insertions. The aim of this literature study 
was to review the methods used to treat this condition and the results obtained focusing on 
pain relief and returning to previous sport or level of activity. The literature that was used 
in this study was collected from the databases: Cinahl, PubMed and Ahmed. Fourteen 
articles were reviewed. The methods were categorized into three groups. The three groups 
consisted of operative treatment as one group, strengthening and stretching as the second 
group and a combination of both that also included passive treatment. These methods 
showed a significant decrease in pain and the majority of patients were able to achieve 
their previous activity level. Recent literatures document a dearth of controlled trials in the 
treatment of this condition.  
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1. Bakgrund 
Knäleden är den största leden i kroppen och troligtvis den mest skadedrabbade. Dess 

funktion bygger på god rörlighet från extension till flexion. Dessutom är leden beroende av 

intakta ligament. Leden består av fyra bendelar. Dessa är tibia, fibula, femur och patella. 

Fibulahuvudet fäster mot tibia i den proximala tibio-fibulära leden. Den nedre delen av 

femur ledar mot tibia och utgör den egentliga knäleden (Karlsson, 2000). 

 

På framsidan av nedre delen av femur ligger patella, som är kroppens största sesamben 

(Karlsson, 2000). Knäleden är framförallt en gångjärnsled, en enaxlad led som tillåter 

extension och flexion (B. Sonesson & G. Sonesson, 1997). Möjligheten till rörlighet är från 

lätt översträckning till full flexion, ca 150°. Med leden flekterad finns även möjlighet till 

inåt och utåt rotation (Karlsson, 2000). 

 

På in och utsidan av knät finns de mediala och laterala kollateralligamenten. Dessa 

ligament förhindrar överdriven rörlighet av underbenet utåt och inåt (valgus och varus). 

Tibias rörelse framåt och bakåt begränsas av främre respektive bakre korsbandet (Karlsson, 

2000). Mellan femurs och tibias ledytor ligger meniskerna. Meniskerna består av fibröst 

brosk. Fibröst brosk har rikligt med kollagena trådar. Detta medför att det har stor 

draghållfasthet och tål kompression (B. Sonesson & G. Sonesson, 1997). Meniskerna utgör 

en viktig kontaktyta mellan femur och tibia, samtidigt som de fungerar som stötdämpare 

och viktfördelare (Karlsson, 2000). 

 

De flesta muskler som verkar över knäleden är belägna på låret. På framsidan finns endast 

en muskel, som extenderar knäleden, m. quadriceps femoris. Denna muskel består av fyra 

muskelbukar, mm. rectus femoris, vastus medialis, vastus intermedius och vastus lateralis. 

På baksidan av låret finns flera muskler. Dessa har som funktion att böja knäleden om 

foten ej är fixerad mot underlaget. Musklerna är mm biceps femoris, semimembranosus, 

semitendinosus och sartorius (Karlsson, 2000). 

 

Knäleden är den största och sannolikt den mest komplexa leden i kroppen. Knäleden består 

av två separata delar, den patello-femorala leden och den tibio-femorala leden. Knäleden är 

belägen mellan kroppens två längsta hävarmar, vilket leder till att den utsätts för stora 

krafter vid belastning. Risken för att skador uppstår är stor (Karlsson, 2000). Skador kan 
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uppstå på flera lokalisationer i muskelbuken, i muskelsenan och i muskelsenans fäste 

(Griffin & Stanish, 1993). 

 

Inom idrotter som kräver mycket hopp och löpning är överbelastningsskada på något av m. 

quadriceps fästen vanligt, antingen vid övre delen av patella, på tuberositas tibiae, eller den 

nedre infästningen på patella (Blazina, Kerlan, Jobe, Carter & Carlson, 1973).  

Termen hopparknä har debatterats i decennier. Tendinitis, tendinosis, tendinopati, 

quadricepstendinit och extensormekanismtendinit innefattas av begreppet. Oavsett vad det 

kallas är hopparknä ett resultat av en obalans mellan de kraftkrav som ställs på 

patellarsenan och dess kortsiktiga läkningsförmåga (Milne, Evans & Stanish, 2001). Det 

uppstår en partiell ruptur av senan vid hopparknä. Ursprungligen föreligger sannolikt en 

inflammation vilken leder till en kronisk degenerativ förändring i senan. Nya teorier gör 

gällande att tillståndet beror på en inklämning mellan patellas nedre pol och patellarsenan 

(Karlsson, 2000). Den vanligaste smärtlokalisationen är den nedre delen av patella (Feretti, 

Puddu, Mariani & Neri, 1985). Det finns ett visat samband mellan uppkomsten av 

hopparknä och volleyboll, där man påvisar tre faktorer som definitivt orsakar åkomman. 

Dessa faktorer är höga belastningar på m. quadriceps, tillsammans med stor utåtrotation av 

tibia samt stor flexion av knäleden. Det är framförallt vid landning efter blockering eller 

smash som den största påfrestningen uppstår. Dessutom predisponerar idrotten hopparknä 

då påfrestningar i form av växelvis koncentriskt och excentriskt muskelarbete utförs 

(Richards, Stanley, Ajemian, Wiley & Zernicke, 1996). 

 

Vanliga tidiga symptom i samband med skadan är främre knäsmärta samt ömhet över den 

infrapatellära regionen efter aktivitet som ofta försvinner efter vila. Beroende på skadans 

omfattning delas den in i fyra grader, som bygger på symptombild och nedsatt funktionell 

förmåga. Blazina skalan består av: 

Grad 1: Endast smärta efter aktivitet 

Grad 2: Smärta under och efter aktivitet, fortfarande förmögen att utföra aktivitet på en      

tillfredsställande nivå 

Grad 3: Smärta under och efter aktivitet. Problem att utföra aktivitet på tillfredsställande 

nivå  

Grad 4: Total ruptur av senan (Blazina et al., 1973).  

Typiska tecken på hopparknä är palpationsömhet över ett eller flera av  m. quadriceps 

fästen. Vidare kan onormala förhållanden förekomma i extensormekanismen i form av 
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patellar hypermobilitet, eller en subluxerad patella. Diagnosen ställs efter patientens 

subjektiva besvär enligt Blazina et al., (1973). Patienten uppvisar  smärtsvar vid isometrisk 

kontraktion samt maximal passiv töjning av m. quadriceps, tillsammans med atrofi av 

muskeln (Panni, Tartarone & Maffulli 2000). Ett ytterligare symtom som är karakteristisk 

för hopparknä är smärta som uppkommer vid stillasittande under lång tid vid exempelvis 

biobesök eller bilfärd (Mariani, Puddu & Ferretti, 1978).  

Radiologiska fynd som är associerade med hopparknä kan vara förlängd nedre pol av 

patella, periosteal reaktion av anteriora patellar ytan (sågtands reaktion), inlagring av kalk i 

patellarsenan samt fraktur på patella. Patellar lateral tilt anses vara vanligt förekommande. 

Med  magnetkamera ses eventuell inflammation, dess utbredning och storlek (Eifert-

Mangine, Brewster, Wong, Shields & Noyes, 1992). 

Eftersom knäsmärtor är relativt vanliga bör tänkbara differentialdiagnoser beaktas (Milne 

et al., 2001): 

Patellofemoral artros ger en mer diffus smärtutbredning, ej smärta under excentrisk 

aktivitet samt hypotrofi av m. quadriceps och patellofemorala krepitationer.  

Meniskskada ger upphakning av leden, anamnestisk akut rotationsstress mot knät, ömhet 

över ledspringan samt positivt McMurray test. Sinding-Larsen-Johansson drabbar patienter 

yngre än 14 år som för övrigt har samma objektiva och subjektiva fynd som patienter med 

hopparknä. Vid Mb Osgood-Schlatter är patienten också under fjorton år, men har en 

uppluckring av m. quadriceps infästning vid tuberositas tibiae. Bursit är vanligt 

förekommande hos patienter över 40 år. Chondromalacia patella yttrar sig som smärta 

bakom knäskålen framförallt vid excentrisk belastning. Synovial plica ger en upphakande 

knäsmärta vid mediala patellofemorala leden som beror på en inklämning av ledkapseln i 

leden (Milne et al., 2001).  

 

Patienter med hopparknä kan behandlas operativt (Blazina et al., 1973). NSAID (non 

steroidal antiiflammatory drugs) används ibland som ett komplement till rehabiliteringen 

(Panni et al., 2000). Annan farmakologisk behandling som förekommer är 

hydrocortisoninjektioner (Ferretti et al., 1985). Avhållsamhet från tidigare aktivitetsnivå 

under rehabiliteringstiden rekommenderas, framförallt för patienter med hopparknä grad 3 

(Blazina et al., 1973). I denna studie innefattar konservativ behandling: styrketräning i 

olika former, is, massage, laser, TENS, NSAID, kortisoninjektioner, vila, ultraljud och 

stretching. 
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Konservativ behandling i form av excentrisk, koncentrisk styrketräning och dropsquats är 

exempel på behandlingar som används. En dropsquat utförs i stående position. Från denna 

position böjs knäna mycket hastigt och patienten faller mot huksittande men stannar 

rörelsen då låret är beläget i horisontalplanet (Cannell, Taunton, Clement, Smith & Khan, 

2001). Isokinetisk träning i samband med kyla, TENS, ultraljud, massage och stretching 

används också (Croisier, Forthomme, Foidart-Dessalle, Godon & Crielaard, 2001). Målen 

för rehabilitering efter skadan är att åstadkomma en symptomminskning, minska 

inflammation om någon finns, se till att förutsättningar finns för återuppbyggnad av skadad 

vävnad och få patienten tillbaka till tidigare aktivitet så fort som möjligt (Griffin & 

Stanish, 1993).   

 

2. Syfte 
Studera de behandlingsmetoder som används för patienter med diagnosen hopparknä och 

de dokumenterade effekter som uppnåtts av respektive metod. 

 

3. Frågeställningar  
-Vilka behandlingsmetoder används för patienter med diagnosen hopparknä? 

-Vilka är effekterna av de respektive behandlingsmetoderna avseende smärtlindring och 

återgång till idrott/tidigare aktivitet? 

 

4. Metod  
Sökning efter vetenskaplig litteratur genomfördes på: PubMed, Pedro, Ahmed, Cinahl och 

Cochrane. Detta skedde vid tre tillfällen, en sökning i maj en i oktober och en i november 

2002. Följande grundsökord användes: jumper’s knee och patellar tendinitis. Dessa ord 

kombinerades sedan med följande sökord: patellar tendinosis, patellar tendinopathy, 

conservative treatment, physiotherapy, partial rupture, rehabilitation, exercise, eccentric 

training och concentric training. Den första sökningen begränsades till åren mellan 1991-

2002. Då urvalet av studieartiklar blev alltför litet gjorde vi ytterligare två sökningar utan 

tidsbegränsning. Samma sökord användes vid dessa sökningar. Etthundranittiosex artiklar 

hittades i databaserna. Efter noggrann genomgång av träfflistorna och dess abstrakt 

beställdes och granskades 43 artiklar. Fjorton studier inkluderades till studien. 
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Inklusionskriterier: 

• Försökspersoner skall ha diagnosen hopparknä. 

• Studierna skall omfatta behandlingsmetoder och dess resultat. 

• Studierna skall vara publicerade på engelska eller nordiska språk. 

 

Exklusionskriterier: 

• Studier som enbart undersöker farmakologisk behandling. 

• Studier där försökspersonerna är yngre än 14 år. 

• Studier som är utförda på djur. 
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5. Resultat  
Tabell 1. Behandling och effekter i de inkluderade studierna. 

 

 

Författare & 
år 

Försöks- 
personer 

Tids-
uppföljning 

Behandling Hur 
utvärderas 
smärt- 
lindringen? 

Återgång 
till idrott/
aktivitet 

Feretti et 
al.,1985 

110  Genomsnitt 43 
månader 

Operativt och 
konservativt 

Smärtskala  
0-10 + 

Framgår 
ej i 
studien 

Mariani et 
al., 1978 

26  2 år Operativt och 
konservativt 

Smärtsympt
om 
försvann+ 

Ja 

Ferretti et al., 
1983 

15  18-80 månader Operativt Egen skala 
+ 

Ja 

Roels et al., 
1978 

36  Framgår ej i 
studien 

Operativt och 
konservativt 

Egen skala 
+ 

Ja 

Panni et al., 
2000 

42  Genomsnitt 4.8 
år 

Operativt och 
konservativt 

Egen skala 
+ 

Ja 

Jensen et al., 
1989 

31  8 veckor Konservativt Korrelation 
med styrka 
+ 

Framgår 
ej i 
studien 

Wilson et al., 
2000 

20  12 veckor Konservativt Blazina och 
PES + 

Ja 

Cannell et 
al., 2001 

19   12 veckor Konservativt VAS + Ja 

Croisier et 
al., 2001 

10  Framgår ej i 
studien 

Konservativt VAS + Ja 

Popp et al., 
1997 

9  Genomsnitt 2.1 
år 

Operativt och 
postoperativ 
rehabilitering 

Blazina och 
egen skala + 

Ja 

Pierets et al., 
1999 

26  Genomsnitt 4.2 
år 

Operativt  Minskad 
smärta * 

Ja 

Karlsson et 
al., 1991 

78  2-15 år Operativt Modifierad 
skala enligt 
Kelly et al +  

Ja 

Kelly et al., 
1984 

13  11 månader- 
16 år 

Operativt Skala enligt 
Kelly et al + 

Ja  
 

Kuechle et 
al., 1994 

5  2-11 år Operativt Skala enligt 
Kelly et al + 

Ja  

PES: Patellofemoral Evaluation Scale. VAS: Visual Analog Scale.  Smärtreduktion= +.  Ej 
enligt skala redovisat= *. 
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De behandlingsmetoder som finns dokumenterade i studieartiklarna är uppdelade i tre 

huvudgrupper vilka består av operation, styrketräning och stretching samt en kombination 

av metoder. I den kombinerade gruppen ingår passiv behandling, styrketräning, 

farmakologisk behandling och operation. Fem av studieartiklarna redovisar endast resultat 

efter operation (Karlsson, Lundin, Wigerstad Lossing & Peterson, 1991; Ferretti, Ippolito, 

Mariani & Puddu, 1983; Pierets, Verdonk, De Muynck, & Lagast, 1999; Kelly, Carter, 

Jobe & Kerlan, 1984; Kuechle & Stuart, 1994). En av artiklarna använder sig endast av 

muskelträning inklusive stretching (Jensen & Di Fabio, 1989). De övriga åtta studierna 

använde en kombination av behandlingsmetoder (Feretti et al., 1985; Wilson et al., 2000; 

Roels, Martens, Mulier & Burssens, 1978; Popp, Yu & Kaeding, 1997; Croisier et al, 2001; 

Panni et al, 2000; Mariani et al, 1978; Cannell et al., 2000). Mer ingående information om 

studieartiklarnas metod och resultat redovisas i bilaga. 

 

5.1 Operation  
Karlsson, Lundin, Wigerstad-Lossing och Peterson (1991). 

Metod: En okontrollerad studie där man opererade 78 försökspersoner  med hopparknä. 

Operationerna gick ut på att avlägsna onormal vävnad från patellarligamentet. 

Könsfördelningen var 72 män och 6 kvinnor. Uppföljningstiden varierade från 2-15 år 

(medelvärde 5 år). Samtliga försökspersoner hade en grad 3 skada enligt Blazina et al., 

(1973). Alla genomgick ett preoperativt övervakat behandlingsprogram vilket varade minst 

6 månader som inkluderade en längre viloperiod utan förbättring. Behandlingsprogrammet 

bestod av isometriska kontraktioner av mm. hamstrings och quadriceps i olika knävinklar 

följt av dynamisk submaximala flexions och extensionsövningar. Även viktbärande 

övningar genomfördes. I många fall genomgick försökspersonerna ultraljuds och 

antiinflammatorisk behandling. Resultatet bedömdes vara ’utmärkt’ då quadricepsatrofin ej 

översteg 0.5 cm och ingen kompressionssmärta av patella förelåg samt att försökspersonen 

kunde återgå till idrott. ’Bra’, då quadricepsatrofin var 0.5-1 cm, mild distal patellar 

smärta, 5-10º flexionskontraktur och mild smärta vid hög belastning dock med full 

återgång till idrott. ’Godkänd’, då quadricepsatrofin var 1-3 cm, distal patellar smärta, 10-

15º flexionskontraktur och moderat smärta vid hög belastning, minimalt reducerad 

aktivitetsnivå. ’Dåligt’ resultat ansågs vara då quadricepsatrofin översteg 3 cm och stark 

smärta vid patellas nedre pol, med flexionskontraktur som översteg 15º, samt stark smärta 

och en signifikant reduktion av aktivitetsnivå. 
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Resultat: Vid uppföljningen uppvisade 71 försökspersoner (91 %) utmärkta eller bra 

resultat. De övriga 7 försökspersonerna (9 %) erhöll godkänt, eller dåligt resultat. Denna 

grupp hade en smärtbild som hindrade dem från att återgå till tidigare idrottsnivå. Den 

genomsnittliga tiden för återgång till idrott var 16 veckor för gruppen med utmärkta eller 

bra resultat. Uppföljningen gjordes bland annat med Lysholms knäscore, där samma 7 

försökspersoner hade lägre poäng än 84 av 100 möjliga (godkända/dåliga resultat).    

 

Ferretti, Ippolito, Mariani och Puddu (1983). 

Metod: En okontrollerad studie där man opererade18 knän på 15 idrottsutövare. Samtliga  

försökspersoner hade grad 3 skada, vilket innebar att konservativ behandling hade 

misslyckats. Vidare hade patienterna smärta associerad med idrottsutövning. 

Könsfördelningen var 13 män respektive 2 kvinnor. Operationsmetoderna gick ut på att 

borra den proximala polen av patella samt en longitudinell skarifikation av senstrukturen. I 

vissa fall avlägsnades den proximala polen av patella. Uppföljningen gjordes 18-80 

månader postoperativt, då patienterna subjektivt fick utvärdera utfallet av operationerna. 

Patienterna ombads gradera sin smärta efter en 3-gradig skala. De blev även objektivt 

bedömda efter quadricepsatrofi och ömhet. Resultatet ansågs vara ’mycket bra’ då ingen 

subjektiv smärta fanns, ingen ömhet, ingen påverkan på idrottsutövande och ingen 

quadricepsatrofi. Ett ’bra’ resultat ansågs vara lättare smärta under maximal aktivitet, 

ingen påverkan av idrottsaktivitet, mild palpationsömhet och moderat atrofi. Ett ’dåligt’ 

resultat var moderat till svår smärta efter längre sittande och under idrottsutövande, stor 

påverkan på idrottsaktivitet samt större quadricepsatrofi och palpationsömhet. 

Resultat: Sex knän på fem försökspersoner bedömdes till ett mycket bra resultat, fem knän 

på fyra försökspersoner bedömdes till ett bra resultat och sju knän på sex försökspersoner 

bedömdes till ett dåligt resultat postoperativt.  

 

Pierets, Verdonk, De Muynck och Lagast (1999). 

Metod: En retrospektiv studie bestående av 9 kvinnor och 17 män som utvärderades efter i 

genomsnitt 4.2 år. Ett frågeformulär innehållande idrottsaktivitet, idrottsnivå och 

smärtsymptom fylldes i av samtliga försökspersoner. Det framgår ej i studien vilken grad 

av skada försökspersonerna har. Innan försökspersoner opererades erhöll de konservativ 

behandling bestående av vila, medicin/NSAID, sjukgymnastik och stereoidinjektioner. 

Eftersom försökspersonerna inte uppnådde tillfredställande resultat fick de operativ 

behandling. Efter gipsborttagning fick försökspersonerna behandling bestående av 
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isometriska m. quadriceps övningar och ROM (range of motion) övningar som pågick 

mellan 2 månader till 3 år.  

Resultat: 77 % av försökspersonerna uppnådde ett fördelaktigt resultat postoperativt. 

Ungefär 50 % av alla försökspersoner blev totalt smärtfria, dvs ingen smärta under 

idrottsaktivitet. Sammanfattningsvis påstods att återgång till idrott ej medförde problem, 

dock återupptog de flesta försökspersoner sin idrott på lägre nivå.  

 

Kelly, Carter, Jobe och Kerlan (1984). 

Metod: En retrospektiv studie bestående av 13 försökspersoner med 14 skadade knäleder. 

Samtliga var män och hade Blazina grad 4 skada. Vid rupturtillfället var alla involverade i 

idrott som de utövat i minst tre år. Tre personer (grupp 1) hade ruptur på quadricepssenan 

(proximala infästningen på patella). Tio personer (grupp 2) hade ruptur på patellarsenan 

(distala infästningen på patella). Alla försökspersoner hade symptom på hopparknä innan 

rupturen, vissa hade även objektiva fynd. Innan rupturen hade fösökspersonerna varierande 

skadebild, 6  grad 1 skada, 1  grad 2 skada och 6  grad 3 skada enligt Blazina et al., (1973). 

De blev i detta skede behandlade konservativt med gips, antiinflammatoriska preparat, 

mjukt stödbandage, vila, kortikosteroider och röntgenbehandling. Uppföljning efter 

operation skedde efter i genomsnitt 4.5 år och bestod av funktionell förmåga, 

röntenografisk undersökning och styrkemätning. Som utvärderingsinstrument användes en 

egen skala som byggde på styrka, kliniska fynd och funktionell kapacitet. Fyra 

resultatnivåer användes. ’Utmärkt’ resultat ansågs vara då skillnaden i styrka mellan det 

friska och det affekterade benet var lägre än 10 %, en atrofi mindre än 0.5 cm, ingen 

palpationsömhet över patella, mindre än 5º flexionskontraktur, ingen smärta vid aktivitet 

samt återgång till ursprunglig idrottsnivå. Ett ’bra’ resultat var då skillnaden i styrka ej 

översteg 20 %, en atrofi på 0.5-1.5 cm eller lätt palpationsömhet över patella eller 5-10º 

flexionskontraktur, lätt till moderat smärta men full återgång till ursprunglig idrottsnivå. 

’Godkänd’ var då skillnaden i styrka inte var större än 30 %, en atrofi på 1.5-3 cm eller 

moderat patellar palpationsömhet eller 10-15º flexionskontraktur, moderat smärta eller 

minimal minskning av idrottsnivån. ’Dåligt’ var då styrkan i det affekterade benet var 

nedsatt mer än 30 %, en atrofi som översteg 3 cm eller kraftig palpationsömhet över patella 

eller mer än 15º flexionskontraktur, svår smärta vid aktivitet eller stor minskning av 

aktivitetsnivå jämfört med innan operationen.  

Resultat: Studiens viktigaste parametrar var tid till återgång till idrott och vilken 

idrottsnivå man återvände till. De fyra resultatnivåerna redovisas i styrka, kliniska fynd och 
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funktionell kapacitet. I grupp ett blev resultatet på styrkan 1 utmärkt, 1 bra och 1 dålig. 

Kliniska fynd i grupp ett blev 2 bra och 1 dålig. Funktionell kapacitet i grupp ett blev 1 bra, 

1 godkänd och 1 dålig. I grupp två blev resultatet i styrka 4 utmärkt, 2 godkänd och 3 

dålig. Kliniska fynd i grupp två blev 2 utmärkt, 6 bra, 1 godkänd och 1 dålig. Funktionell 

kapacitet i grupp två blev 2 utmärkt, 6  bra, 1 godkänd och 1 dålig. De försökspersoner 

som var aktiva på högsta nivå hade en kortare återgångstid till idrott än de på lägre nivå. 

Två personer i grupp ett återvände efter 6 månader, den tredje återgick inte alls. I grupp två 

varierade återgången mellan 5-8 månader, en tionde försöksperson återgick inte alls till 

tidigare idrott. 

 

Kuechle och Stuart, (1994). 

Metod: Fem män med sex rupturerade patellarsenor följdes upp efter i genomsnitt sex år 

efter operation. De blev opererade efter 1-5 dagar efter rupturen. Postoperativt blev 

försökspersonerna immobiliserade i gips i sex veckor. Under denna period tränade de 

isometrisk quadricepsträning samt delvis viktbärande med kryckkäppar. Då gipset 

avlägsnades tränades full rörlighet följt av quadricepsträning. Återgång till idrott eller 

aktivitet tilläts efter 6 månader. Som utvärderingsinstument användes Kellys skala. 

’Utmärkt’ resultat ansågs vara då skillnaden i styrka mellan det friska och det affekterade 

benet var lägre än 10 %, en atrofi mindre än 0.5 cm, ingen palpationsömhet över patella, 

mindre än 5 º flexionskontraktur, ingen smärta vid aktivitet samt återgång till ursprunglig 

idrottsnivå. Ett ’bra’ resultat var då skillnaden i styrka ej översteg 20 %, en atrofi på 0.5-

1.5 cm eller lätt palpationsömhet över patella eller 5-10º flexionskontraktur, lätt till 

moderat smärta men full återgång till ursprunglig idrottsnivå. ’Godkänd’ var då skillnaden 

i styrka inte var större än 30 %, en atrofi på 1.5-3 cm eller moderat patellar 

palpationsömhet eller 10-15º flexionskontraktur, moderat smärta eller minimal minskning 

av idrottsnivån. ’Dåligt’ var då styrkan i det affekterade benet var nedsatt mer än 30 %, en 

atrofi som översteg 3 cm eller kraftig palpationsömhet över patella eller mer än 15º 

flexionskontraktur, svår smärta vid aktivitet eller stor minskning av aktivitetsnivå jämfört 

med innan operationen.  

Resultat: På Kellys skala hamnade fem knäleder på utmärkt resultat och ett på bra. Efter 

ett genomsnitt på 18 månader efter operation kunde samtliga återgå till sin tidigare 

idrottsnivå. Ingen hade några kvarstående men efter operationen.   
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5.2 Muskelträning och stretching 
Jensen och Di Fabio (1988). 

Metod: En randomiserad kontrollerad studie bestående av 31 försökspersoner (16 män och 

15 kvinnor). Av dessa hade 15 personer diagnosen hopparknä och 16 friska personer som 

fungerade som kontrollgrupp. Försökspersonerna delades in i fyra grupper: patellar 

tendinit/hemövningar (T-H) (n=7), patellartendinit/excentriska övningar (T-E) (n=8), 

normal/hemövningar (N-H) (n=11) och normal/excentriska övningar (N-E) (n=5). Samtliga 

fick stretchövningar, två för m. quadriceps och två för m. hamstrings. Stretchövningarna 

skulle utföras 2 ggr/dag, 7 dagar/vecka och fungerade som hemövningsprogram för 

samtliga. De försökspersoner som ingick i grupperna T-E och N-E tränade förutom 

hemövningarna excentrisk muskelträning av m. quadriceps på en sjukgymnastmottagning 3 

ggr/vecka. Studietiden var 8 veckor. Alla försökspersoner med patellartendinit skattade sin 

knäsmärta i början och slutet av studietiden. Två smärtskalor användes. En mätte 

intensitetsnivå och en mätte smärtnivå under aktivitet. Förutom smärta mättes även 

excentrisk muskelstyrka av m. quadriceps för samtliga i början och slutet av 

studieperioden. 

Resultat: Den friska gruppen visade en signifikant större muskelstyrka än gruppen med 

hopparknä. Förhållandet mellan excentrisk styrka, smärtfrekvens och smärtintensitet 

indikerar att den ökade smärtan korrelerade med minskad styrka. Deltagarna med 

patellartendinit visade en ökning av excentrisk muskelstyrka efter 8 veckor. Denna ökning 

var dock mindre än den friska gruppens styrkeökning. Excentrisk träning kan vara en 

effektiv behandlingsmetod för patienter med hopparknä, men smärttillståndet kan 

motverka en optimal styrkeökning.   

   

5.3 Kombination av behandlingsmetoder 
Cannell, Taunton, Clement, Smith och Khan (2000). 

Metod: En randomiserad kontrollerad studie som pågick under 12 veckor. 

Träningsmetoderna bestod av dropsquats (n=10) för en grupp och flexion-

/extensionsövningar för den andra gruppen (n=9). Studien bestod av 19 försölspersoner (13 

män och 6 kvinnor). Alla behandlades med is, antiinflammatorisk medicin och relativ vila 

de två första veckorna. Dropsquatsövningarna utfördes med vikter som var baserade på 

försökspersonens kroppsvikt. Antal repetitioner som utfördes var 3x20/dag fem 

gånger/vecka. Då dessa övningar kunde utföras utan smärta stegrades programmet med 
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alternativ löpträning samt ökade vikter vid dropsquats. Flexion/extensionsgruppen utförde 

programmet 3x10/dag fem gånger/vecka. Extensionsrörelsen utfördes sittande och 

försökspersonen blev tillsagd att långsamt sträcka knäleden, för att sedan hålla den 

extenderade positionen i två sekunder. Flexionsrörelsen utfördes magliggande där 

försökspersonerna sakta flekterade knäleden till 90º och behöll positionen i två sekunder 

för att sedan återgå till startpositionen. Viktmotståndet för denna grupp var baserat på 

försökspersonernas kroppsvikt. Även denna grupp fick löpning som komplement till övrig 

behandling. Som smärtutvärdering användes VAS (visuell analog skala) vid tre tillfällen 

under studiens gång, vid studiens start, efter 6 veckor och efter 12 veckor. 

Försökspersonernas förmåga till återgång till idrott utvärderades efter 12 veckor. 

Resultat: Det förelåg ingen signifikant skillnad mellan grupperna avseende smärtnivå vid 

studiens början. Efter 12 veckors intervention visade båda grupperna signifikant minskad 

smärta. Fyra försökspersoner i dropsquatgruppen blev totalt smärtfria, fem erhöll en 

smärtminskning och en fick en ökad smärta. I den andra gruppen blev två försökspersoner 

totalt smärtfria, fyra erhöll en smärtminskning, en förblev oförändrad och två fick ökad en 

ökad smärta. I gruppen som utförde dropsquats återgick nio av tio försökspersoner till 

idrott. Av de nio försökspersonerna i flexion/extensionsgruppen återgick sex till idrott. 

 

Panni, Tartarone och Maffulli (2000). 

Metod: Fyrtiotvå försökspersoner (29 män och 13 kvinnor) med hopparknä som 

inledningsvis behandlades med NSAID iaktogs i denna prospektiva okontrollerade studie. 

Tjugosex personer hade grad 2 och sexton hade grad 3 skada enligt Blazina et al., (1973). 

Konservativ behandling pågick under sex månader. Denna behandling innehöll kryoterapi, 

diverse elterapi bestående av bland annat ultraljud och laser. Ett rehabiliteringsprogram 

innehållande isometriska kontraktioner, stretching av mm. quadriceps och hamstrings, 

stretching av höftens abduktorer och adduktorer och excentrisk träning av m. quadriceps 

utfördes. Nio försökspersoner med grad 3 skada svarade inte på behandlingen och kunde ej 

återgå till sin tidigare idrott, dessa nio försökspersoner undergick således operation. 

Postoperativ träning innehållande isometriska kontraktioner inleddes omedelbart, ledd av 

sjukgymnast. Samtliga följdes upp efter sex månader, en uppföljning på de opererade 

försökspersonerna gjordes dock sex veckor efter operation. De fick skatta resultatet av 

behandlingen beroende på ömhet, smärta i vila och i rörelse och jämföra den affekterade 

nedre extremiteten med icke affekterad. Resultatnivåerna var utmärkt, bra, godkänd och 

dålig. Graden ’utmärkt’ skattades om man var totalt smärtfri, kunde återgå till tidigare 
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idrottsnivå utan symtom. ’Bra’ skattades om man kunde återgå till idrott med mild 

intermittent smärta som ej påverkade idrottsnivån. ’Godkänd’ skattades när man inte kunde 

återgå till sin tidigare idrottsnivå. ’Dålig’ skattades om man tvingades sluta med sin idrott, 

kände smärta i dagliga aktiviteter och bara kunde träna en till två ggr/vecka under kortare 

tidsperioder. 

Resultat: Samtliga försökspersoner uppnådde ett utmärkt eller bra resultat. Av 33 

konservativt behandlade försökspersoner hade 24 ett utmärkt resultat och 9 hade ett bra 

resultat. Inom den opererade gruppen erhöll 5 ett utmärkt resultat och de övriga 4 ett bra 

resultat. 

 

Croisier, Forthomme, Foidart-Dessalle, Godon och Crielaard (2001).  

Metod: En icke kontrollerad studie innefattande tio försökspersoner (6 män och 4 kvinnor) 

med hopparknä behandlades med isokinetiska excentriska övningar tillsammans med is, 

TENS, ultraljud, massage och stretching. Träningen utfördes på m. quadriceps 3 

gånger/vecka vid 20-30 tillfällen. Inledningsvis var belastningen förhållandevis låg (30 % 

av maximal styrka), med en hastighet på 30º/sekund. Efter fem träningstillfällen ökades 

hastigheten på rörelsen till 60-180º/sekund. Från och med träningstillfälle 10 ökades 

belastningen till 60 % av maximal styrka, för att sedan avslutas med 80 % av maximal 

styrka de avslutande tillfällena (16-30). Smärtan utvärderades före rehabiliteringen, under 

behandlingen och efter behandlingens slut med VAS (visuell analog skala). 

Försökspersonerna utvärderades efter 3 månader angående deras återgång till tidigare 

aktivitet. 

Resultat: Före behandlingen skattades smärtan i genomsnitt till 7 på VAS. Efter tionde 

tillfället hade smärtan reducerats till nästan 5. Vid tjugonde tillfället skattades smärtan till 

lägre än 2.5 och vid sista tillfället lägre än 1.8. Vid återgång till tidigare aktivitet fick fyra 

en total smärtlindring. Tre fick en stor smärtreducering, två fick en moderat lindring och en 

person fick ingen visad förbättring.    

 

Ferretti, Puddu, Mariani och Neri (1985). 

Metod: En prospektiv studie bestående av etthundratio försökspersoner som följdes upp 

under minst två år från och med att symptomen uppkom. Samtliga genomgick en 

konservativ behandlingsperiod innehållande uppvärmning, is, stretching och styrketräning 

av m. quadriceps. Även hydrokortisoninjektioner förekom i elva fall. Trettiosex 

försökspersoner fick en alternativ behandling då den tidigare konservativa behandlingen ej 
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givit tillfredsställande resultat. Denna bestod av vila minst fem månader och en reducering 

av idrottsnivå. Det framgår ej i studien hur länge den konservativa behandlingen pågick 

innan operation blev nödvändig. I detta fall tvingades 16 personer till operation. 

Skadenivåerna var enligt Blazina et al., (1973). Grad 1: 24, grad 2: 42, grad 3: 43 och en 

med grad 4. Uppföljning skedde efter en genomsnittlig tid på 43 månader. Samtliga 

försökspersoner blev ombedda att subjektivt utvärdera sina besvär från knäleden. Graderna 

av symptom ansågs ’mycket bra’ då man var totalt smärtfri, utan ömhet, utan muskelatrofi 

och upplevde ingen aktivitetsbegränsning. ’Bra’ ansågs vara då man kände lätt smärta 

under aktivitet men utan begränsning av nivån samt lättare ömhet och moderat atrofi. 

’Dålig’ ansågs vara då man kände moderat till svår smärta efter längre perioder av sittande 

och under idrottsutövande, en begränsning av aktivitetsnivå samt moderat till svår ömhet 

och uttalad atrofi. Som utvärderingsinstrument användes en skala från 0-10 där 0 var totalt 

smärtfri och 10 värsta tänkbara smärta.  

Resultat: Efter behandling konservativt eller operativt utvärderades försökspersonerna 

enligt nämnda gradsymptom. Vid grad 1 och 2 skada erhöll 16 ett mycket bra resultat, 10 

ett bra och 16 ett dåligt resultat. Vid grad 3 skada fick 4 mycket bra resultat, 8 ett bra 

resultat och 27 ett dåligt resultat. Av dessa 27 gick 15 slutligen till operation tillsammans 

med försökspersonen med total ruptur. De övriga 12 hamnade i den andra konservativt 

behandlade gruppen och fick en längre viloperiod samt en reducering av idrottsaktivitet. I 

den gruppen fick de med grad 1 och 2 skador följande resultat: 12 mycket bra och 12 bra. 

De med grad 3 skada blev 10 mycket bra och 2 bra. I operationsgruppen redovisas 

resultatet i antal knäleder istället för försökspersoner. Grad 3: mycket bra 6, bra 5 och 

dåligt 7. Försökspersonen med grad 4 skadan erhöll ett mycket bra resultat efter 

operationen. I de båda konservativa grupperna som ursprungligen bestod av 109 

försökspersoner redovisade samtliga en smärtlindring på smärtskalan.  

 

Wilson, Sevier, Helfst, Honing och Thomann (2000). 

Metod: En prospektiv, randomiserad, blind och kontrollerad studie. De 20 som ingick i 

studien delades in i två grupper (traditionell grupp och ASTM AdvantEDGE) med tio 

försökspersoner i vardera grupp. Behandlingen pågick under 4 veckor. Studien bestod av 

11 män och 9 kvinnor. Samtliga fick en traditionell behandling bestående av stretching av 

mm. quadriceps, hamstrings, tractus iliotibialis, gastrocnemius och soleus två gånger om 

dagen i 30 sekunder. Styrketräning i form av quadricepsträning, raka benlyft, höftflexion, 

extension, abduktion och adduktion med theraband. Tåhävningar, benpress, squats, 
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utfallssteg som ökas när patienten tolererar det. Vidare bestod behandlingen av ismassage 

10-20 minuter/ 3-5 gånger dagligen. Den traditionella gruppen fick som tilläggsbehandling  

tvära friktioner över patellarsenan 5 minuter 3 gånger/vecka. ASTM AdvantEDGE 

gruppen blev behandlade med en specialdesignad apparat som försiktigt ströks över m. 

quadriceps och patellarsenan. Apparaten hade som syfte att mobilisera mjukdelarna. För att 

minska friktionen användes ett glidmedel. Apparathuvudets kontaktyta byttes efter hand ut 

mot ett mindre för att få en mer koncentrerad effekt. Denna behandling utfördes 2 gånger i 

veckan. Utvärdering skedde efter 0, 6 och 12 veckor. De utvärderades enligt Blazina et al., 

(1973) och Patellofemoral Evaluation Scale (Karlsson, Thomee & Swärd, 1996). Den 

skalan baserades på försökspersonernas upplevelse av hälta, om man använde hjälpmedel, 

trappgång, krepitationer, instabilitet, svullnad och smärta. ( lägsta resultat 0 högsta resultat 

100).  

Resultat: Efter 12 veckor fick den traditionella gruppen ett genomsnitt på 90 poäng 

jämfört med 91 poäng för ASTM AdvantEDGEgruppen på Patellofemoral Evaluation 

Scale. Blazinaskalans resultat blev grad 1 för båda grupperna efter 12 veckor. 

 

Popp, Yu, och Kaeding (1997). 

Metod: Nio försökspersoner (8 män och 1 kvinna) undersöktes i denna icke kontrollerade 

studie. Två av dem hade bilaterala smärtbesvär (11 knäleder). Samtliga hade upplevt 

smärtsymptom i minst två år. Alla försökspersoner hade en grad 3 skada enligt Blazina et 

al., (1973). De hade genomgått konservativ behandling i tre månader utan förbättring. 

Ingen kunde efter den konservativa behandlingsperioden återgå till ordinarie idrott. Således 

tvingades samtliga försökspersoner till operation med efterföljande rehabilitering. 

Operationens två huvudsyften var att avlägsna onormal vävnad från patellarsenan samt att 

stimulera läkningsprocessen. Postoperativt fick samtliga försökspersoner genomgå ett 

rehabiliteringsprogram för att sedan utvärderas. Utvärderingen skedde efter i genomsnitt 

2.1 år med ett minimum på 1 år. Utvärderingen innehöll tre resultatnivåer. ’Utmärkt’, då 

ingen smärta, eller minimala symptom uppträdde vid återgång till tidigare idrott, det vill 

säga Blazina grad 1 eller lägre. ’Bra’, då smärtsymptomen reducerades vid återgång till 

tidigare idrott jämfört med före operation, Blazina grad 2. ’Dåligt’ resultat var då ingen 

förbättring skett, vilket betydde Blazina grad 3. Den postoperativa behandlingen innehöll 

vecka 1: kryckor men delvis belastning av knäleden, kylbehandling och passiva rörelser av 

knäleden. Vecka 1-4: Dagliga aktiviteter, quadricepsträning samt måttlig trappträning. 

Vecka 4-6: Träningscykel och raka benlyft. Vecka 6-8: Långsam jogging. Vecka 8-10: 
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Styrketräning med låga vikter och många repetitioner. Vecka 10-12: Idrottsspecifika 

övningar på maximal nivå vid tolfte veckan. Från och med vecka 12: Sprint och 

hoppövningar, progression till full återgång till idrott. 

Resultat: Vid uppföljning erhöll sex försökspersoner (7 knäleder) ett utmärkt resultat. Två 

försökspersoner (3 knäleder) hade ett bra resultat. En hade ett dåligt resultat. 

Försökspersonen med dåligt resultat hade återupptagit sin idrott efter 4 veckor p.g.a total 

smärtfrihet, men ådrog sig senare en förvärrad skada.  

 

Roels, Martens, Mulier och Burssens (1978). 

Metod: En icke kontrollerad studie bestående av 36 försökspersoner. Av dessa blev 23 

konservativt behandlade och 13 blev operativt behandlade. Av de opererade hade 3 en total 

ruptur av patellarsenan grad 4 enligt Blazina et al., (1973). De övriga 10 hade en grad 3 

skada. Tjugoen försökspersoner var idrottare på regelbunden intensiv nivå. Den 

konservativa gruppens skadenivåer var 1 med grad 1, 6 med grad 2 och 16 med grad 3 

enligt Blazina et al., (1973). Alla blev konservativt behandlade under i genomsnitt 17 

månader. I de fall då konservativ behandling misslyckades tvingades man antingen att 

avsluta idrotten eller överväga operation. Behandlingen delades in i 4 faser beroende på 

symptombild enligt Blazina et al., (1973). Grad 1: Adekvat uppvärmning, is eller 

ismassage efter aktivitet, lokal antiinflammatorisk behandling och antiinflammatorisk 

läkemedel under 10-14 dagar sjukgymnastik och elastiskt stöd för knäleden, inga 

injektioner. Grad 2: Samma som i grad ett, med tillägg av värme före aktivitet, 

steroidinjektioner när försökspersonerna var informerade om riskerna. Grad 3: Samma som 

i grad två, längre viloperiod, antingen avsluta idrott eller överväga operation. Grad 4: 

Operation. Efter operation blev de immobiliserade i gips under sex veckor. Därefter 

påbörjades quadriceps och rörelseträning. Resultatnivåerna efter behandlingen var ’mycket 

bra’ då man kunde återgå till samma idrottsnivå utan problem. ’Bra’, då man kunde 

fortsätta med idrott på samma nivå med mindre obehag, men med betydligt lägre smärtnivå 

jämfört med innan behandlingen. ’Dåligt’, då ingen signifikant skillnad förelåg före eller 

efter behandling. 

Resultat: I den operativa gruppen blev resultatnivåerna fem mycket bra och fem bra av de 

med grad 3 skada, följaktligen kunde dessa återgå till idrott 3-8 månader efter operation. 

Av de tre med total ruptur hade två mycket bra och en ett dåligt resultat. Den konservativt 

behandlade gruppens resultat bedömdes till grad 1 (1 försöksperson): bra. Grad 2 (6 
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försökspersoner): mycket bra 1, bra 4 och dåligt 1. Grad 3 (16 försökspersoner): mycket 

bra 0, bra 9 och dåligt 7. 

 

Mariani, Puddu och Ferretti (1978). 

Metod: En okontrollerad klinisk studie bestående av 26 försökspersoner (20 idrottare). 

Samtliga behandlades initialt med konservativa metoder, bestående av antiiflammatorisk 

medicin, sjukgymnastik, statiska kontraktioner och stretching. Sjukgymnastiken bestod av 

värme, elterapi och aktivitet. De statiska kontraktionerna utfördes med extenderat knä för 

att minimera belastningen på patellarsenan. Försökspersonerna låg i ryggläge, med 

kontralaterala sidans höftled flekterad till 45º och samma sidas knäled flekterad till 90º för 

att ej involvera lumbal muskulatur. Stretchingen utfördes på benets flexorer, med 

tyngdpunkten på m. triceps surae. Även stretching av m. hamstrings utfördes. Övrig 

träning av m. quadriceps utfördes ryggliggande med flekterad höftled och upprepad 

knäledsextension med samtidig dorsalflexion av foten. Tre av försökspersonerna uppnådde 

inte ett tillfredställande resultat efter den konservativa behandlingen och kunde ej återuppta 

sin tidigare idrott och var därför tvungna att genomgå operation.  

Resultat: Tjugotre försökspersoner kunde efter konservativ behandling återgå till tidigare 

aktivitet/idrott. De övriga tre genomgick operation varav två blev totalt smärtfria under 

idrottsutövande och en hade tillfälliga smärtbesvär under idrottsutövande. Kontraktur av 

hamstring förekom i samtliga fall. Diagnoskriterium för kontraktur av hamstrings var 

oförmåga att vid aktiv dorsalflexion av fotleden kunna extendera knäleden maximalt vid 

90º höftflexion. 
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6. Diskussion 
6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet av denna litteraturstudie visar att man vid Blazina grad 1 och 2 i regel kan 

behandla hopparknä framgångsrikt med konservativa metoder. Vid en grad 3 skada är 

konservativ behandling alltid det primära behandlingsalternativet men i många fall krävs 

dock operativa åtgärder framförallt då patienten är aktiv i idrotter på högre nivå. Vid en 

grad 4 skada (total ruptur) krävs naturligtvis operation som initial behandling. Även denna 

skada behandlas framgångsrikt med adekvat postoperativ rehabilitering. 

 

6.1.1 Operation 

Fem av våra studier (Pierets et al., 1999; Karlsson et al,1991; Ferretti et al., 1983; Kelly et 

al., 1984; Kuechle et al., 1994) beskriver operation som behandling vid hopparknä, i vilka 

de flesta patienterna befinner sig på Blazinaskalans grad 3 i vissa fall grad 4. En studie 

(Pierets et al., 1999) beskriver inte på vilken skadenivå enligt Blazinaskalan patienterna 

befann sig på, vilket är en mycket betydande faktor för utfall efter behandling. Operation 

används som en sista utväg då konservativ behandling ej fungerat. Operationsmetoderna är 

många men vi har ej som syfte att analysera dem, bara dess resultat. Ingen av dessa 

metoder har visat ett optimalt resultat, det finns alltså inget rätt sätt att operera hopparknä 

(Cook, Khan, Maffulli, Purdam, 2000). Deras resultat har varit förhållandevis bra men 

aldrig utan komplikationer. Det krävs alltid noggrann rehabilitering även postoperativt, 

vilken ibland försummas då försökspersonen blir smärtfri innan rehabiliteringstiden är 

över. En av studierna hävdar att grad 3 skador är de mest svårbehandlade (Ferretti et al., 

1983) då operation inte är den direkta initialbehandlingen. Vi tror detta beror på att den 

elitsatsande idrottsmannen inte vill eller kan sänka sin nivå, jämfört med en grad 4 skada 

då man är direkt tvungen till operation (Kelly et al., 1984). En fundering vi haft under 

läsandet av operationsstudier är tidsperspektivet under vilket man behandlat konservativt 

innan operation blev aktuell. Karlsson et al., (1991) redovisar i sin studie att konservativ 

behandling utfördes under minst sex månader, vilket av oss anses vara en tillräcklig tid 

innan operation bör bli aktuell. Detta är den enda artikeln som redovisar behandlingstiden 

preoperativt. Ur ett sjukgymnastiskt perspektiv skulle det varit bra att redovisa denna tid då 

vi är intresserade av att veta hur länge den preoperativa träningen förekom. Endast tre 

studier (Kelly et al., 1984; Karlsson et al, 1991; Kuechle et al., 1994) använde sig av en 

vedertagen smärtutvärdering som både innefattar en objektiv bild och patientens subjektiva 



 

 19

besvär under och efter aktivitet. Ferretti et al., (1983) hade som resultat på smärtan olika 

nivåer, ingen smärta, mild smärta under aktivitet, moderat till svår smärta vid sittande eller 

smärta som begränsade aktivitet. Pierets et al., (1983) hade som utvärdering ingen smärta, 

obehag vid intensiv aktivitet eller smärta vid lägre aktivitet. Vi anser att de utvärderingar vi 

granskat inte gör studierna rättvisa men är medvetna om att smärtlindring och återgång till 

idrott har ett högt värde för dessa försökspersoner. En stor fördel med utvärderingen som 

gjordes av Karlsson et al., (1991), Kelly et al., (1984) och Kuechle et al., (1994) är att den 

redovisar objektiva fynd, styrka och funktionell kapacitet.   

 

6.1.2 Styrketräning och stretching 

Endast en studie (Jensen et al., 1989) hade som enda behandling styrketräning och 

stretching vilket var ett förvånande lågt antal med den här inriktningen. Denna studie höll 

bara på i 8 veckor vilket vi anser vara kort tid med tanke på skadans läkningsförlopp i så 

många andra studier. Av de 31 försökspersoner var 16 personer friska, de utgjorde 

kontrollgrupp. Vi anser att fler försökspersoner till en liknande studie skulle vara 

intressant. Utvärderingen gjordes efter endast excentrisk träning och stretching, man ville 

undersöka hur de med hopparknä utvecklade sin styrka jämfört med friska. 

Smärtlindringen mättes i intensitet och aktivitetsrelaterad smärta. Efter endast 8 veckor 

skiljde sig styrkan mellan de båda huvudgrupperna. Vi tror att om studien hållit på under 

betydligt längre tid skulle styrkan ha utvecklats ännu mer hos båda grupperna. Studiens 

kontenta blev att den friska gruppen utvecklade mer styrka under studiens gång jämfört 

med hopparknägruppen. Författarnas teori var att smärtan påverkar styrkeökningen i 

negativ riktning. En stor brist i denna studie är att man inte redovisar vilken skadenivå 

enligt Blazinaskalan försökspersonerna med hopparknä befann sig på. Skillnaden mellan 

en grad 1 skada och en grad 3 skada är mycket stor i synnerhet då behandlingstiden är 

begränsad till i detta fall 8 veckor. Studien redovisar inte om försökspersonerna kan återgå 

till idrott/tidigare aktivitetsnivå, vilket vi tycker är en brist.    

 

6.1.3 Kombination av behandlingsmetoder 

Åtta av våra studier använder sig av en kombination av metoder för att behandla 

hopparknän. Man använder sig av is, massage, laser, värme, elterapi, TENS, NSAID, 

isometrisk, koncentrisk och excentrisk styrketräning. En tendens är man vid Blazina 1 och 

2 skada med framgång kan behandla hopparknä med dessa metoder. Vid grad 3 råder dock 

vissa tvivel, försökspersoner med hög aktivitetsnivå har i vissa fall tvingats till operation 
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då dessa interventioner misslyckats. I två av studierna (Cannell et al., 2001; Croisier et al., 

2001) användes VAS för att utvärdera smärta vilket är ett bra sätt. Några andra använder 

sig av t ex ”decrease in pain” eller ”painful symptoms disappeared”, vilket låter diffust. 

Andra studier använder sig av ”very good, good och poor som utvärderingar. Dessa 

utvärderingar gjordes i samband med möjlighet att återgå till idrott. Två studier (Cannell et 

al., 2001; Croisier et al., 2001) använde VAS som utvärderingsinstrument. Croisier et al., 

(2001) mätte smärta vid fyra tillfällen under studiens gång. Före, efter tionde, tjugonde och 

vid sista tillfället, det trettionde tillfället. Man ser tydligt hur smärtlindringen blir bättre och 

bättre efter de olika tillfällena. Dessutom beskrivs träningsmetoderna mycket föredömligt i 

dessa studier (Cannell et al., 2001; Croisier et al., 2001.) Vi som sjukgymnaster hade gärna 

sett fler liknande studier som verkligen förklarar hur behandlingsmetoderna går till. Popp 

et al., (1997) redovisar mycket tydligt hur träningsprogrammet utförs från vecka till vecka. 

Dessutom beskrivs programmets stegring på ett bra sätt. Cannell et al., (2001) mätte med 

VAS vid tre tillfällen. Dessutom hade de en kontrollgrupp som tränat annorlunda under 

träningsperioden. Visserligen bara under 12 veckor, men man ser en tendens hur smärtan 

lindras under studiens gång i båda grupperna. I dessa studier redovisar författarna i hur stor 

utsträckning patienterna kan återgå till tidigare aktiviteter. Dessa studier stärker teorierna 

att muskelträning är en effektiv behandlingsmetod att reducera smärta vid hopparknä och 

får patienterna att åter bli aktiva i sin idrott eller aktivitet. Tyvärr redovisar inte författarna 

vilken skadenivå patienterna befinner sig på, vilket hade varit intressant att veta. 

Indikationer visar att hopparknä sannolikt inte alltid är en inflammation (Khan, Cook, 

Taunton & Bonar). Trots detta behandlas hopparknä flitigt med NSAID. Exempelvis 

behandlade Panni et al., (2000) samtliga i sin studie med NSAID i 1-3 veckor i samband 

med övrig rehabilitering. 

Ett utvärderingsinstrument som med fördel skulle kunna användas är ett så kallat VISA 

Score som är framtaget för att utvärdera försökspersoner med hopparknä (Visentini, Khan, 

Cook, Kiss, Harcourt & Wark, 1998). Testet innefattar symptombild, funktionell förmåga 

och förmåga att utöva idrott. Sex av åtta frågor bygger på VAS. De övriga två på hur 

mycket smärtan påverkar aktivitet. Vidare är det testat för intra och 

interbedömarreliabilitet.  

Hopparknä drabbar ofta idrottsmän och innebär längre rehabiliteringstid för den drabbade. 

Enligt en studie omfattande 100 idrottsmän med hopparknä av Cook, Khan, Harcourt, 

Grant, Joung & Bonar (1997) tvingas ca 33 % att under minst sex månader avstå från sin 

idrott. Skadans prevalens beror på den enskildes aktivitesnivå, möjligen har de drabbade 
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någon gemensam inre faktor. Witvrouw, Bellemans, Lysens, Danneels och Cambier, 

(2001) undersökte detta. Studien syftade till att utforska de inre faktorer som föreligger hos 

försökspersoner med hopparknä. De undersökte 138 friska blivande gymnastiklärare som 

alla befann sig på samma aktivitetsnivå, för att kartlägga hur många som utvecklade 

hopparknä under två års tid. Resultatet blev att 19 av 138 personer (13.8 %) utvecklade 

skadan. Det enda de drabbade hade gemensamt var stram hamstrings och 

quadricepsmuskulatur. Författarnas hypotes är att stram muskulatur är en predisponerande 

faktor för utvecklandet av hopparknä. Den som drabbats av hopparknä kan ha symtom från 

knäleden mycket lång tid efter skadetillfället. De tvingas reducera sin träning och att 

undvika mycket hopp. Det finns få studier om långtidsuppföljning under vuxenlivet hos de 

som levt med hopparknä länge. Dock redovisar Kettunen, Kvist, Alanen och Kujala., 

(2002) hur smärtbilden och aktivitesnivån ser ut för 20 idrottsmän med hopparknä jämfört 

med 16 friska 15 år efter skadetillfället. Resultatet av studien visar att hopparknägruppen 

hade signifikant mer knäsymptom enligt Kujalas Score, och mer smärta efter upprepat 

huksittande. Femtiotre procent av hopparknägruppen rapporterade avbrott av idrott p.g.a 

knäproblem, jämfört med 7 % i kontrollgruppen. Studiens konklusion är att hopparknä ger 

milda men långvariga symptom även efter den aktiva idrottskarriären är över. 

Patientinformation är en viktig del i behandlingen för att förhindra återfall och för att 

uppnå framgångsrikt resultat (Eifert-Mangine et al., 1992). 

Alla studier som vi inkluderat har fått övervägande bra resultat oavsett om man opererat, 

styrketränat i kombination med stretching eller använt sig av en kombination av 

behandlingsmetoder. Resultatet av metoderna visar minskad smärta och flertalet 

försökspersoner har återgått till idrott/tidigare aktivitetsnivå. Detta tyder på att det inte 

finns en behandlingsmetod som är att föredra för hopparknä utan att en kombination av 

behandlingsmetoder kanske är bättre för detta komplexa problem som hopparknä utgör 

(Cook et al., 1997).  

 

6.2 Metoddiskussion 
Vid första sökningen på databaserna begränsade vi vår sökning i tid from 1991 tom 2002. 

Denna begränsning gjorde att antalet relevanta studieartiklar blev för lågt. De två 

efterföljande sökningarna gjordes utan begränsning vilket gav ett större urval av artiklar. 

Av de 196 artiklar som vi träffade på vid databassökning var det få artiklar som jämfört 

behandlingsmetoder vid hopparknä. Vid genomgång av träfflistorna kunde flertalet artiklar 
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exkluderas. Av 43 st utvalda artiklar för noggrannare granskning exkluderades 9 

studieartiklar (Lian, Engebretsen, Øvrebo & Bahr 1996; Shalaby & Almekinders 1999; 

Kujala, Aalto, Österman & Dahlström 1989; Karlsson, Kälebo, Goksör, Thomeé & Swärd 

1992; Cooper, & Selesnick 2000; Richards et al., 1996; Kettunen et al., 2002; Witvrouw et 

al., 2001; Cook et al., 1997) på grund av de inte föll inom våra frågeställningar, eller hade 

en bristfällig resultatredovisning. Tjugo artiklar (Keskula, 1996; Sevier, Helfst, Stover & 

Wilson, 1999; Pezzullo, Irrgang & Whitney, 1992; Nichols, 1992; Sevier, Wilson, Helfst & 

Stover, 2000; Fritschy, 1997; David, 1989; Case, 1992; Briner & Benjamin, 1999; 

Almekinders & Temple, 1998; Mangine, Siqueland & Noyes, 1987; Karlsson et al., 1996; 

Blazina et al., 1973; Mine et al., 2001; Cook et al., 2000; Khan et al., 2000; Griffin & 

Stanish, 1993; Visentini et al., 1998; Cook & Khan, 2001; Eifert-Mangine et al., 1992) 

exkluderades eftersom de var reviewartiklar som bara beskrev skadan och dess 

uppkomstmekanismer eller diskuterade behandlingsmetoder utan att själva ha en 

försöksgrupp. Ytterligare studier angående behandling och resultat krävs för att hitta en 

optimal behandlingsmetod (Cook & Khan 2001). Problem som vi konfronterats med under 

granskning av artiklar har varit tolkningsproblem av bristfälliga beskrivningar av 

studiegrupper och interventionsmetoder. Detta innebär t ex att författarna redovisar att 

försökspersoner hade utfört excentrisk träning utan att beskriva träningen mer ingående. 

Eller att författarna låter bli att redovisa på vilken skadenivå försökspersonerna befinner 

sig på. Enligt vår åsikt behövs fler randomiserade kontrollerade studier som beskriver 

behandlingsmetoderna mycket noga och med beskrivning av försökspersonernas 

skadenivå. Detta i samband med utvärdering med VISA Score tror vi skulle ge relevanta 

resultat om effekter vid behandlingen. I vissa av våra studier beskrivs träningsprogram och 

smärtutvärdering bra men tyvärr beskrivs inte skadenivån. Dessutom pågick 

interventionstiden 8 respektive 12 veckor, som enligt vår åsikt borde pågått under betydligt 

längre tid.   
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7. Slutsats 
Behandlingsmetoder för hopparknä och dess resultat har diskuterats och testats i ett flertal 

studier, ofta med liknande syfte. Deras resultat har varierat men har för det mesta varit 

fördelaktigt för den drabbade. Samtliga studier visar ett övervägande positivt resultat 

avseende smärtlindring och återgång till aktivitet. Konservativ behandling är alltid den 

initiala behandlingen vid Blazina 1,2 och 3 och kan bestå av uppvärmning, NSAID, värme, 

kyla, TENS, laser, stretching och styrketräning i olika former. Patientinformation är också 

en viktig del av behandlingen då ett stort ansvar även vilar på patienten under 

rehabiliteringstiden. I många fall tvingas personer med grad 3 skada efter en tids 

konservativ behandling undergå operation, då idrottaren i annat fall tvingas reducera sin 

idrottsnivå. För patienter med total ruptur är operation det enda initiala alternativet och 

resultat från sådana studier visar även de ett övergripande bra resultat. 

 

Svar på frågeställningarna: 

-Operation. Styrketräning och stretching. Kombinationsbehandling bestående av passiv 

behandling, farmakologisk behandling, styrketräning och operation.  

-Dessa behandlingsmetoder ger en övervägande god smärtlindring och de flesta 

försökspersonerna återgick till idrott/aktivitet. 
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Bilaga 1 
Operation 
 

 
 
 
 

Författare 

Årtal 

Design Syfte Undersöknings 

grupp 

Metod Utvärderings

metod 

Resultat Slutsats 

Karlsson, 
Lundin, 
Wigerstad-
Lossing & 
Peterson, 1991. 

Icke 
kontrollerad 
studie. 

Utvärdera 
operationsmetod. 

78 
försökspersoner 
med Blazina 
grad 3.  

6 månader 
preoperativ 
träning 
bestående av 
styrketräning, 
ultraljud 
NSAID utan 
förbättring. 
Operation 
utfördes efter 
denna 
misslyckade 
behandling. 

Funktionell 
utvärdering 
utifrån 
Lysholms 
knäscore. 
Kliniskt och 
funktionell 
utvärdering 
enligt Kellys 
score. 
Styrkeutvärder
ing med Cybex 
II. 

Enligt Lysholms 
score fick de i 
genomsnitt 95 av 
100. 
variationsbredden 
mellan 74-100. 71 st 
utmärkta eller bra 
resultat. Sju st 
godkända eller dåligt 
resultat enligt Kellys 
score. Dessa sju fick 
lägre än 84 enligt 
Lysholms score. 
Korrelation förekom 
mellan låg styrka i 
quadriceps 30˚/sek 
och lågt resultat på 
Lysholms score. 

Majoriteten av de 
med hopparknä som 
ej erhåller förbättring 
efter konservativ 
behandling bör bli 
operativt behandlade 
enligt denna metod. 
Med efterföljande 
postoperativ  
rehabilitering. 



 

   

Bilaga 1 
Operation 
 
Författare 
Årtal 

Design Syfte Undersöknings 

grupp 

Metod Utvärderings

metod 

Resultat Slutsats 

 

Ferretti, 
Ippolito, 
Mariani & 
Puddu, 1983. 

Icke 
kontrollerad 
studie.  

Utvärdera 
operationsmetod.

18 knäleder 
opererades på 15 
försökspersoner. 
Samtliga hade grad 
3 skada enligt 
Blazina. 

Operativ 
behandling 
efter 
misslyckad 
konservativ 
behandling.  

En tre- gradig 
egen utformad 
skala som 
redovisade 
smärta, 
återgång till 
idrott och 
quadriceps-
atrofi. 

6 knän på 5 
försökspersoner 
erhöll ett mycket bra 
resultat. 5 knän på 4 
försökspersoner hade 
ett bra resultat. 7 
knän på 6 
försökspersoner fick 
dåligt resultat. 

Författarna 
rekommenderar 
operativ 
behandling 
enligt beskriven 
modell. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Bilaga 1 
Operation 
 
Författare 

Årtal 

Design Syfte Undersöknings

grupp 

Metod Utvärderings 

metod 

Resultat Slutsats 

Pierets, 
Verdonk, De 
Muynck & 
Lagast, 1999.

Retrospektiv 
studie. 

Utvärdera 
operationsmetoder.

26 
försökspersoner.

Operativ 
behandling 
efter 
misslyckad 
konservativ 
behandling 
bestående av 
vila, NSAID, 
sjukgymnastik 
och stereoid- 
injektioner. 
Postoperativ 
behandling 
bestod av 
styrketräning 
och 
rörelseträning 
under 2 mån 
till 3 år. 

Frågeformulär 
innehållande 
idrottsaktivitet, 
idrottsnivå och 
smärtsymptom. 
Ultraljuds- 
undersökning. 

77 % av 
försökspersonerna 
fick ett fördelaktigt 
resultat. Ca 50 % blev 
totalt smärtfria. 
Ultraljuds-
undersökning visade 
en förtjockad 
patellarsena på 
samtliga. 

Återgång till 
idrott medförde 
inga problem 
dock återupptog 
de flesta 
försökspersoner 
sin idrott på 
lägre nivå.  
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Operation 
 
Författare 
Årtal 

Design Syfte Undersöknings 

grupp 

Metod Utvärderings

metod 

Resultat Slutsats 

Kelly, Carter, 
Jobe & Kerlan, 
1984. 

Retrospektiv 
studie. 

Utvärdera 
långtidsresultat, 
läkning och tid 
till återgång till 
idrott samt 
idrottsnivå efter 
operation på 
idrottsmän med 
Blazina grad 4.  

10 
försökspersoner 
med ruptur på 
patellarsenan 
(grupp 1) och 3 
med ruptur på 
quadricepssenan 
(grupp 2). 

Operativ 
behandling. 
Funktionellt 
frågeformulär. 
Röntgenologisk 
undersökning 
och 
styrkemätning 
med Cybex II i 
fyra 
hastigheter: 
120, 180, 240 
och 
300˚/sekund. 

Kellys Score 
och 
styrkemätning 
med Cybex II. 

Grupp1 styrka: 1 
utmärkt, 1 bra och 1 
dålig; kliniska fynd: 
2 bra och 1 dålig; 
Funktionell kapacitet: 
1 bra, godkänd och 1 
dålig. Grupp 2 
styrka: 4 utmärkt, 2 
godkänd och 3 dålig; 
kliniska fynd: 2 
utmärkt, 6 bra, 1 
godkänd och 1 dålig; 
funktionell kapacitet: 
2 utmärkt, 6 bra, 1 
godkänd och 1 dålig. 
2 st från grupp 1 
återåtervände efter 6 
mån, en tredje inte 
alls. I grupp 2 
varierade återgången 
mellan 5-8 mån, en 
tionde återvände inte 
alls.    

De 
försökspersoner 
som var aktiva 
på högsta nivå 
hade en  kortare 
återgångstid till 
idrott jämfört 
med de på lägre 
nivå. 
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Författare 
Årtal 

Design Syfte Undersöknings 

grupp 

Metod Utvärderings 

metod 

Resultat Slutsats 

Kuechle & 
Stuart, 1994. 

Retrospektiv 
studie. 

Undersöka 
långtidsresultat 
av patellarsene- 
rupturer hos 
idrottsmän som 
behandlats 
operativt. 

5 män med 6 
totalrupturerade 
patellarsenor. 

Operativ 
behandling 1-5 
dagar efter 
skadan. 
Postopertiv 
immobilisering i 
gips under 6 
veckor. Sedan 
rörlighetsträning 
och 
styrketräning av 
quadriceps.  

Biodexmätning 
vid 60 och 
180˚/sekund. 
Kellys Score.  

Styrka: 3 
utmärkt, 1 bra; 
kliniska fynd: 5 
utmärkt och 1 
bra; funktionell 
kapacitet: 5 
utmärkt och 1 
bra. Efter i 
genomsnitt 18 
månader kunde 
samtliga 
försökspersoner 
återgå till 
tidigare 
idrottsnivå utan 
kvarstående 
men. 

Total ruptur av 
patellarsenan är 
ovanlig. Skadan 
kräver en 
omedelbar och 
korrekt ställd 
diagnos samt 
akut operativ 
behandling. 
Efter noggrann 
rehabilitering 
kan ett utmärkt, 
bestående 
resultat 
förväntas. 

 
 
 
 
 
 



 

   

Bilaga 1  
Muskelträning och stretching 
 
Författare 
Årtal 

Design Syfte Undersöknings 

grupp 

Metod Utvärderings 

metod 

Resultat Slutsats 

Jensen & De 
Fabio, 1998 

Randomiserad 
kontrollerad 
studie 

Utvärdera 
effekter av ett 
excentriskt 
quadriceps 
träningsprogram 
under 8 veckor. 
Samt 
utvärdering 
strethcing av 
quadriceps och 
hamstrings.  

16 friska och 15 
försökspersoner 
med hopparknä 
som delades in i 
4 olika grupper 
med olika 
träningsprogram.

Hopparknä- 
gruppen delades 
in i 2 grupper; 
en grupp utförde 
hemövningar 
den andra 
utförde även 
excentrisk 
träning 3 
ggr/vecka. Den 
friska gruppen 
delades in i två 
grupper med 
samma 
program. Alla 
31 fick stretch- 
övningar som 
fungerade som 
hemövnings-
program som 
utfördes 2 
ggr/dag, 7 
dagar/vecka. 

Styrkan 
utvärderades 
med Kin/Com 
dynamometer. 
Smärtan 
testades genom 
Pain Intensity 
Scale och Pain 
Occurrence 
Assessment 
Scale. 
Sambandet 
mellan smärta 
och styrka 
testades genom 
Spearmans 
korrelations- 
koeffecient.  

Den friska 
gruppen ökade 
styrkan 
signifikant. 
Hopparknä-
gruppen ökade 
styrkan dock ej 
signifikant. 
Excentrisk 
styrka, 
smärtfrekvens 
och 
smärtintensitet 
påvisar att en 
ökad smärta 
korrelerade med 
minskad styrka  

Excentrisk 
träning kan vara 
en effektiv 
behandlings-
metod för 
patienter med 
hopparknä. 
Smärtsymptomen 
begränsar en 
optimal 
styrkeökning. 
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Kombination av behandlingsmetoder 
 
Författare 
Årtal 

Design Syfte Undersöknings 

grupp 

Metod Utvärderings

metod 

Resultat Slutsats 

Cannell, 
Taunton, 
Clement, Smith 
& Khan, 2000. 

Randomiserad 
kontrollerad 
studie. 

Jämföra 
dropsquats och 
extension/ 
flexionsträning 
och dess resultat 
efter 12 veckor 
för 
försökspersoner 
med hopparknä. 

19 
försökspersoner 
delades in i 2 
grupper. 
Dropsquats-
gruppen n=10 
(grupp 1), 
extensions/ 
flexionsgruppen 
n=9 (grupp 2). 

Alla 
försökspersoner 
behandlades 
med is, NSAID 
och relativ vila 
de 2 första 
veckorna. 
Dropsquats 
utfördes 3x20 
5ggr/vecka. Den 
andra gruppen 
utförde ext/flex 
övningarna 3x10 
5ggr/vecka. 
Båda grupperna 
stegrade sina 
program under 
studiens gång.  

Smärta 
utvärderades 
med VAS vid 
3 tillfällen 
under studiens 
gång. 
Återgång till 
idrott 
utvärderades 
efter 12 
veckor. 
Styrka i 
qudriceps och 
hamstrings 
utvärderades 
med Cybex II.

Smärta: I grupp 1 
blev 4 totalt 
smärtfria, 5 erhöll 
minskad smärta 
och 1 fick ökad 
smärta. I grupp 2 
blev 2 totalt 
smärtfria, 4 erhöll 
en minskad smärta, 
1 blev oförändrad 
och 2 fick ökad 
smärta. Återgång 
till idrott: I grupp 1 
återgick 9 av 10, I 
grupp 2 återgick 6 
av 9. Ingen  
signifikant ökning i 
quadricepsstyrka. 
En signifikant 
ökning i  
hamstringsstyrka 
för båda grupperna.  

12 veckors 
behandling med 
dropsquats eller 
ext/flex 
övningar 
associerades 
med 
smärtreduktion.  
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Författare 
Årtal 

Design Syfte Undersöknings 

grupp 

Metod Utvärderings 

metod 

Resultat Slutsats 

Panni, Tartarone 
och Maffulli, 
2000. 

Prospektiv icke 
kontrollerad 
studie. 

Utvärdera 
resultat av 
konservativ och 
operativ 
behandling av 
hopparknä.  

26 
försökspersoner 
med Blazina 2 
och 16 med 
Blazina 3 
skador. 

Alla 
behandlades 
initialt (vecka 1-
3) med NSAID. 
Konservativ 
behandling 
utfördes i 6 
månader passivt 
och aktivt. 9 
försökspersoner 
med Blazina 3 
skada 
opererades pga 
misslyckad 
konservativ 
behandling. 
Postoperativ 
styrketräning 
inleddes 
omedelbart. 

Författarna 
använde en egen 
smärtskala som 
innefattade 
ömhet, smärta i 
vila, smärta i 
rörelse och 
återgång till 
idrott. 

Alla uppnådde 
ett utmärkt eller 
bra resultat. Av 
33 konservativt 
behandlade 
erhöll 24 
utmärkt och 9 
bra resultat. Av 
de opererade 
erhöll 5 utmärkt 
och 4 bra 
resultat.  

Innan man 
vidtar operativa 
metoder för att 
behandla 
hopparknä bör 
den drabbade 
genomgå en 
konservativ 
behandlings-
period på minst 
6 månader.  
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Kombination av behandlingsmetoder 
 
Författare  

Årtal 

Design Syfte Undersöknings 

grupp 

Metod Utvärderings 

metod 

Resultat Slutsats 

Croisier, 
Forthomme, 
Foidart-
Dessalle, Godon 
& Crielaard, 
2001. 

Icke 
kontrollerad 
studie. 

Utvärdera 
effektiviteten av 
excentriska 
övningar som 
behandling för 
tendiniter och 
dess preventiva 
effekt vid 
återgång till 
orsakande 
aktivitet. 

10 
försökspersoner.

Excentriska 
övningar för 
quadriceps 
tillsammans 
med is, TENS, 
ultraljud, 
massage och 
stretching. 
Styrketräningen 
utfördes 
3ggr/veckan vid 
20-30 tillfällen. 
Träningen 
stegrades efter 
hand med ökat 
motstånd och 
ökad hastighet.. 

VAS, återgång 
till idrott, styrka 
och 
ultrasonografi. 
VAS mätning 
utfördes vid fyra 
tillfällen. Innan 
behandling, 
efter tionde, 
tjugonde och 
trettionde 
tillfället. 
Styrkan 
utvärderades 
med Cybex 
Norm 
dynamometer.  

Vid trettionde 
tillfället skattade 
försökspersonerna 
sin smärta till i 
genomsnitt lägre 
än 1.8, jämfört 
med innan då de 
skattade i 
genomsnitt 7. 4 st 
erhöll total 
smärtreduktion 
vid återgång till 
aktivitet, 3 erhöll 
stor lindring, 2 
moderat lindring 
och en fick ingen 
förbättring. 
Skillnad i styrka 
mellan affekterat 
och icke 
affekterat lår var 
efter träningen ej 
signifikant.  

Det förefaller att 
ett excentriskt 
träningsprogram 
adapterar senans 
förmåga att 
uppta ökad 
belastning vilket 
leder till en 
smärtlindring. 
Det är därför 
viktigt att 
inkludera denna 
typ av träning i 
behandlingen av 
dessa patienter. 
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Kombination av behandlingsmetoder 
 
Författare 

Årtal 

Design Syfte Undersöknings 

grupp 

Metod Utvärderings 

metod 

Resultat Slutsats 

Ferretti, Puddu, 
Mariani & Neri, 
1985. 

Icke 
kontrollerad 
studie. 

Beskriva 
kliniska fynd 
och resultat av 
konservativa 
och operativa 
metoder. 

110 
försökspersoner 
med hopparknä. 
Blazina 1: 24 st 
Blazina 2: 42 st 
Blazina 3: 43 st 
Blazina 4: 1 st. 
 

Alla genomgick 
konservativ 
behandling 
innehållande 
uppvärmning, is, 
stretching och 
styrketräning. 
Även vila ingick 
för 36 st liksom 
hydrokortison 
för 11 st. 16 
tvingades till 
operation pga 
misslyckad 
konservativ 
behandling.  

Egen 3-gradig 
skala 
innefattande 
smärta, ömhet, 
muskelatrofi och 
aktivitets- 
begränsning. 0-
10 skala där 0 
var ingen smärta 
och 10 värsta 
tänkbara smärta.  

Vid grad 1 och 2 
skada erhöll 16 
mycket bra, 10 
bra och 16 dåligt 
resultat. Vid 
grad 3 skada 
erhöll 4 ett 
mycket bra, 8 
bra och 27 dåligt 
resultat. 15 av 
dessa 27 gick till 
operation. 
Operations- 
resultat blev 6 
mycket bra 
knäleder, 5 bra 
knäleder och 7 
dåligt. Personen 
med grad 4 
erhöll ett mycket 
bra resultat efter 
operationen. 
Alla erhöll 
smärtlindring.  
 

Konservativa 
metoder kan ge 
tillfredsställande 
resultat vid grad 
1 och 2 skada. 
Vid grad 3 
skada behövs en 
längre 
viloperiod samt 
en reduktion av 
idrottsaktivitet 
för att uppnå en 
signifikant 
förbättring. 
Operativa 
behandlingar 
krävs då 
konservativa 
metoder 
misslyckats. 
Behandling bör 
omedelbart 
sättas in vid 
initialsymptom. 
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Kombination av behandlingsmetoder 
 
Författare 

Årtal 

Design Syfte Undersöknings 

grupp 

Metod Utvärderings 

metod 

Resultat Slutsats 

Wilson, Sevier, 
Helfst, Honing 
& Thomann, 
2000. 

Prospektiv 
randomiserad 
blind 
kontrollerad 
studie. 

Jämföra 
resultatet av två 
typer av 
behandlings- 
metoder. ASTM 
AdvantEDGE 
(grupp 1) och 
tvära friktioner 
(grupp 2).  

20 
försökspersoner 
som delades in i 
2 lika stora 
grupper.  

Alla erhöll 
behandling 
bestående av 
stretching, 
styrketräning, 
ismassage. 
Grupp 1 fick 
som tilläggs- 
behandling med 
ASTM 
AdvantEDGE 2 
ggr/vecka. 
Grupp 2 fick 
istället tvära 
friktioner 3 
ggr/vecka. 
Behandlingen 
pågick under 4 
veckor.  

Blazina skalan 
1-4.  
Patellofemoral 
Joint Evaluation 
Scale.  

Efter 12 veckor 
var resultatet på 
Blazina skalan 
grad 1 för 
samtliga 
försökspersoner. 
Grupp 1 erhöll 
på 
Patellofemoral 
Evaluation Scale 
91 poäng. Grupp 
2 erhöll 90 
poäng. 

Enligt dessa 
fynd förefaller 
ASTM 
AdvantEDGE 
ge en klinisk 
fördel vid 
behandlingen av 
hopparknä 
jämfört med 
tvära friktioner.  
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Författare 

Årtal 

Design Syfte Undersöknings 

grupp 

Metod Utvärderings 

metod 

Resultat Slutsats 

Popp, Yu & 
Kaeding, 1997. 

Icke 
kontrollerad 
studie. 

Utvärdera 
röntgenfynd, 
operations-
resultat och 
patologiska fynd

11 knäleder hos 
9 
försökspersoner 
med Blazina 3 
skada. 

Alla 
försökspersoner 
behandlades 
initialt med 
konservativa 
metoder med 
misslyckat 
resultat. Således 
utfördes 
operation på 
samtliga. 
Postoperativ 
behandling 
bestod av passiv 
(is, ROM-övn.) 
och aktiv 
rehabilitering 
(styrketräning). 

Blazina skalan 
1-4, MRI och 
histologiska 
fynd. 

Blazina skalan: 
6 
försökspersoner 
(7 knäleder) 
utmärkt (Blazina 
grad 1 el lägre). 
2 
försökspersoner 
(3 knäleder) bra 
(Blazina grad 2). 
1 försöksperson 
(1 knäled) dåligt 
resultat (Blazina 
grad 3). MRI 
visade 
förtjockning av 
patellarsenan. 
Histologiska 
fynd visade 
ingen 
inflammatorisk 
process.   

Patienter med 
grad 3 skada kan 
bli behandlade 
operativt med 
framgång om: 
Patienten har 
haft grad 3 
skada mer än ett 
år. Icke respons 
på konservativ 
behandling 
under 3 mån. En 
vilja att återgå 
till idrott. Ett 
strikt 
postoperativt 
rehabiliterings-
program följs.  
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Författare  

Årtal 

Design Syfte Undersöknings 

grupp 

Metod Utvärderings 

metod 

Resultat Slutsats 

Roels, Martens, 
Mulier & 
Burssens, 1978. 

Icke 
randomiserad. 

Presentera 
kliniska- och 
radiologiska 
fynd och 
behandlings- 
resultat av 
hopparknä. 

36 
försökspersoner 
delades in i 2 
grupper. Av 
dessa blev 23 
konservativt 
behandlade och 
13 blev operativt 
behandlade. 
Konservativ 
grupp: Blazina 
1: 1 st. Blazina 
2: 6 st. Blazina 
3: 16 st.   
Operativ grupp: 
Blazina 3: 10 st. 
Blazina 4: 3 st.   

33 
försökspersoner 
behandlades i 
genomsnitt 17 
månader 
konservativt. 
Bestående av 
passiv och aktiv 
behandling, 
NSAID och 
stereoid-
injektioner. 10 st 
undergick 
operation efter 
misslyckat 
resultat (+3 st 
Blazina 4)    

Egen 3-gradig 
skala 
innefattande 
smärta under 
aktivitet.  

Konservativ 
grupp: 1 fp med 
Blazina 1: bra. 6 
fp med Blazina 
2: 1 st mycket 
bra, 4 st bra, 1 st 
dålig. 16 fp med 
Blazina 3: 9 st 
bra, 7 st dålig. 
Operativ grupp: 
10 fp med 
Blazina 3: 5 st 
mycket bra, 5 st 
bra. 3 fp med 
Blazina 4: 2 st 
mycket bra, 1 st 
dålig. Kliniska 
fynd visade att 
alla hade en 
lokal mucoid 
degeneration av 
patellarsenan 
pga 
mikrorupturer 
längs senan. 
  

Om 
konservativa 
metoder 
misslyckas bör 
operation 
övervägas hos 
patienter med 
hopparknä med 
Blazina grad 3- 
skada. 
Resultaten av 
operationen är i 
dessa fall 
positiva 
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Författare 

Årtal 

Design Syfte Undersöknings 

grupp 

Metod Utvärderings 

metod 

Resultat Slutsats 

Mariani, Puddu 
& Ferretti, 1978.

Icke 
kontrollerad 
studie. 

Utvärdera 
behandlings-
metoder och 
resultat för 
hopparknä. 

26 
försökspersoner.

Alla genomgick 
konservativ 
behandling 
bestående av 
NSAID, 
styrketräning, 
stretching och 
passiv 
behandling 
(värme och 
elterapi). Av 
dessa gick 3 
försökspersoner 
till operation 
pga misslyckad 
konservativ 
behandling.   

Förmåga att 
återgå till 
idrott/aktivitet. 

Alla 23 
konservativt 
behandlade 
återgick till 
tidigare 
idrott/aktivitet 
utan smärta. Av 
de opererade 
blev 2 st totalt 
smärtfria och 1 
st hade tillfälliga 
smärtbesvär 
under 
idrottsutövande. 

När 
farmakologisk 
och 
sjukgymnastisk 
behandling 
misslyckas hos 
idrottsutövare 
bör operation 
övervägas om 
densamme vill 
utöva idrott på 
samma nivå. 
Gemensamt för 
alla 
försökspersoner 
var kontraktur 
av hamstrings.  

 


