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Sammanfattning 

Syfte 

Syftet med denna studie var att ta reda på ifall patienter med en total proximal 

hamstringsruptur erhöll rätt diagnos när de sökte sjukvård. Syftet var även att se hur vården 

fungerade från skadetillfället till operation. Frågeställningar; 

• Vilka vårdgivare träffade patienterna? 

• Hur många vårdgivare träffade patienterna innan de erhöll rätt diagnos? 

• Hur lång tid efter skadan fick patienterna rätt diagnos? 

• Hur lång tid tog det från skadans inträffande till operation? 

Metod 

En enkät konstruerades och användes på 26 patienter, varav 14 kvinnor. För att inkluderas i 

studien skulle patienterna ha genomgått en operation av total hamstringstruptur i Stockholm 

samt genomgå rehabilitering på Feelgood kliniken, Grev Turegatan, Stockholm. 

Enkätundersökningen genomfördes under tidsperioden februari-mars 2013. 

Resultat 

Undersökningen visade att 58 % (15) erhöll rätt diagnos vid den första kontakten med vården. 

Många patienter sökte sig till den närmaste vårdgivaren direkt efter skadan. Femtioåtta 

procent av patienterna (15) träffade enbart en vårdgivare där det i 38% (10) krävdes 2 eller 

flera vårdgivarbesök innan rätt diagnos kunde fastställas. I 4% av fallen (1) krävdes det över 6 

vårdgivarbesök för fastställande av diagnos. Diagnos fastställdes inom 1 vecka i 69% (18) av 

fallen, 19% (5) inom 2-3 veckor, 4% (1) inom 8-12 veckor samt 8%(2) efter 13 veckor. 

Flertalet patienter opererades inom en 3 veckorsperiod där 15% (4) opererades inom en vecka 

och 62% (16) opererades inom 2-3 veckor. Åtta procent (2) opererades 4-5 veckor efter 

skadans inträffande följt av 15% (4) som opererades först efter sex veckor från skadans 

inträffande. 

Slutsats 

Studien indikerar svårigheter att med endast en klinisk undersökning ställa korrekt diagnos 

vid den första kontakten med vården. Den här studien visar ett behov av att öka kunskapen 

kring hur denna typ av skada ska diagnostiseras akut. Positivt var att flertalet patienter, 77 % 

(20), opererades inom tre veckor efter skadans inträffande.  



 

 

Abstract 

Aim 

The purpose of this study was to determine if patients with a total proximal hamstring rupture 

obtain a correct diagnosis when seeking health care. The aim was also to see how healthcare 

works from occurrence to surgery. Issues in this study was: 

• How many health care providers did the patients meet before they received a correct 

diagnosis? 

• Which health care providers were selected by patients? 

• How long time after injury did patients receive a proper diagnosis? 

• How long time did it take from the injury occurrence to surgery? 

Method 

A survey was designed and conducted upon 26 people, including 14 women. The study’s 

inclusion criteria were patients who had underwent surgery for a total hamstring rupture in 

Stockholm and who went to the Feelgood clinic, Grev Turegatan, Stockholm for 

rehabilitation. The survey was conducted between February-March 2013. 

Results 

The survey showed that only 58% of patients received an accurate diagnosis at the first 

contact with health care. Many patients found their way to the nearest health care provider 

right after the injury. Fifty-eight percent of patients (15) met only one caregiver where in 38% 

(10) required two or more healthcare provider visits before the right diagnosis could be 

established. In 4% of cases (1), it took over 6 caregiver visits for establishing diagnosis. 

Diagnosis was established within 1 week in 69% (18) of the cases, 19% (5) within 2-3 weeks, 

4% (1) within 8-12 weeks, and 8% (2) after 13 weeks. Most patients were operated within a 3 

week period in which 15% (4) were operated within a week and 62% (16) underwent surgery 

within 2-3 weeks. Eight percent (2) had surgery 4-5 weeks after the casualty occurred, 

followed by 15% (4) who underwent surgery after six weeks after the injury occurrence. 

Conclusions 

The study confirms the difficulty of determining the right diagnosis with only a clinical 

examination. This study shows a need to increase awareness of how this type of injury should 

be diagnosed acute. Positive was that the majority of patients, 77% (20) underwent surgery 

two weeks after the established diagnosis.
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1 Bakgrund 

1.1 Introduktion 

Hamstringsmuskulaturen består av m. semimembranosus, m. semitendinosus och m. biceps 

femoris (Scuderi & McCann 2005, s. 317). Hamstringsmuskulaturen passerar både höft- och 

knäleden och är en stark knäböjare och höftsträckare (Chakravarthy, Ramisetty, Pimpalnerkar 

& Mohtadi 2005, s. 569). På grund av hamstringsmuskulaturens konstruktion ökar risken för 

skada (Scuderi & McCann 2005, s. 317; Linklater, Hamilton, Carmichael, Orchard & Wood 

2010, s. 132). Hamstringsskador bland idrottare är vanliga men total proximal 

hamstringsruptur är däremot en ovanlig skada (Harris , Griesser, Best & Ellis 2011, s. 490). 

Den drabbar både vältränade idrottare liksom individer i medelåldern (Cotofana, Tillman, 

Pufe, Lehrer, Watz, Zangl, Modlmayr, Knöckl, Mahn & Wambach 2012, s. 490). Akuta 

hamstringsrupturer tycks öka både kliniskt och genom rapporter i litteraturen (Cohen & 

Bradley 2007, s. 350 f). Svaghet i hamstringsmuskulaturen ökar risken för ruptur. Svagheten 

kan bero på en ökad ålder, felaktig hållning, felaktig gång, otillräcklig stretching innan träning 

eller bero på en tidigare skada (Gokaraju, Garikipati, & Ashwood 2008, s. 278). 

 

1.2 Skademekanism 

Skademekanismen är ofta ett resultat av en plötslig höftflexion och samtidig knäextension 

(Ali & Leland 2012, s. 264), som ibland orsakas av en yttre kraft (Sallay, Ballard, Hamersly 

& Schrader 2008, s. 1092). Många aktiviteter kan åstadkomma detta scenario såsom halkning, 

fall eller så kan den vara idrottsrelaterad (Cohen , Rangavajjula, Vyas & Bradley 2012, s. 

2093). Ett klassiskt exempel är vattenskidåkaren som råkar ut för en våldsam excentrisk 

kontraktion av muskeln när individen dras iväg i vattnet av motorbåten (Chakravarthy et al. 

2005, s. 571). 

 

1.3 Total proximal ruptur 

Totala hamstringsrupturer uppstår nästan alltid vid hamstrings ursprung från tuber ossis ischii. 

Typiska symtom är omedelbar smärta, funktionshinder, oförmåga att kontrollera gången vid 

nedförsbackar eller vid löpning, en känsla av obalans vid förflyttningar, överdriven 

översträckning i knät samt ischiasbesvär (Davis 2008, s. 36). Patienter beskriver inträffandet 
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av skadan som en känsla av att ha blivit skjutna på baksidan av låret. Smärta distalt om 

sittbensknölen och betydande blåmärke brukar uppvisas liksom svårigheter att sitta (Cohen & 

Bradley 2007, s. 350). Ett stort område av svullnad på baksidan av lårmuskeln brukar ses och 

i vissa fall kan man palpera en defekt i muskelbuken eller nära tuber. En muskelresistens kan 

ibland ses på baksidan av låret vid muskelkontraktion (Ali & Leland 2012, s. 264). 

För att undersöka hamstrings noggrant bör patienten undersökas i magliggande position. 

Ibland kan kramper utlösas vid utsträckning av knät (Ali & Leland 2012, s.264). 

Undersökning med patienten i ryggliggande position bör också utföras där höften flekteras till 

90° och ett försök görs till att sträcka ut knäna där sidoskillnader noteras (Gokaraju, 

Garikipati, & Ashwood 2008, s. 274). Styrkan i knäflexorer testas och jämförs med den 

kontralaterala sidan. Signifikant svaghet av styrkan i knäflexorer, 30% styrka eller mindre 

jämfört med det icke skadade benet och signifikant blåmärke på baksida lår är vanligtvis en 

vägledning av en akut proximal hamstringsruptur och motiverar en 

magnetkameraundersökning (Ali & Leland 2012, s. 264). 

 

1.4 MRI vs. UL 

Magnetkameraundersökning (MRI) från bäckenet ned till knät bilateralt bekräftar diagnosen 

och slätröntgen av sittbensknölen utesluter avulsionsfrakturer (Sallay et al. 2008, s. 1095). 

Den idealiska tiden att utföra MRI och ultraljudsundersökning (UL) är 2-3 dagar efter skada 

då det tillåter inflammationen att lägga sig. På så vis kan en noggrannare bedömning göras 

(Gokaraju, Garikipati, & Ashwood 2008, s. 275). MRI har förmågan att visa den fulla 

omfattningen av en skada i hamstrings och kan ge vägledning om tiden som krävs för 

rehabilitering och tillfrisknande. Ultraljud är en utmärkt metod att använda vid undersökning 

av individuella senor och framför allt när de är belägna ytligt. Hamstringsmuskelkomplexet 

kan vara djupt beläget hos vissa patienter beroende på kroppskonstitution och stora hematom 

kan försvåra ultraljudsundersökningar (Davis 2008, s. 30 f). Ultraljud ger inte lika mycket 

detaljerad information som en MRI och är beroende av färdigheter och kunskaper hos 

undersökaren som utför ultraljudet (Ali & Leland 2012, s. 265). Ultraljud är en attraktiv 

undersökningsmetod på grund av dess låga kostnader jämfört med en MRI. Den sistnämnda 

anses dock vara den mest optimala undersökningsmetoden vid en total hamstringsruptur 

(Davis 2008, s. 30 f). En MRI utförs på patienter med totala rupturer för att erhålla en adekvat 

bedömning preoperativt (Gokaraju, Garikipati, & Ashwood 2008, s. 275). 
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1.5 Operation 

En akut operation rekommenderas till patienter med 2 avslitningar av senfästet och med en 

retraktion på >2 cm och vid en total proximal hamstringsruptur oavsett retraktion (Askling, 

Koulouris, Saartok, Werner & Best 2012, s. 516; Cohen & Bradley 2007, s. 353). En tidig 

operation ökar sannolikheten för en total återhämtning (Linklater et al. 2010, s. 139), en 

operation inom 2 veckor bör därför eftersträvas då bildandet av ärrvävnad försämrar 

möjligheten till en lyckad operation. Eftersom denna skada är ovanlig opererar de flesta 

ortopedkirurger sällan i detta anatomiska område (Miller & Webb 2008, s. 109). Studier om 

kirurgisk behandling av proximala hamstringsrupturer är få och består av ett litet antal 

patienter med akuta och kroniska rupturer. I akuta fall påträffas oftast ett stort hematom med 

vätskeansamling som måste tas bort ( Miller & Webb 2008, s. 110 f). I en systematisk review 

av 18 studier och 286 patienter med total proximal hamstringsruptur som genomgick 

operation visade att 82% (234) kunde återvända till sin idrott på samma nivå som innan 

skadan efter en operation. Akut kirurgisk operation vid total hamstringsruptur resulterar i 

optimala subjektiva och objektiva resultat kombinerat med: 

• hög belåtenhet hos patienter,  

• hög grad av återvändande till samma idrottsnivå som innan skadan,  

• likvärdig isokinetisk hamstringsstyrka jämfört med det friska benet,  

• en låg grad av komplikationer och rerupturer (Harris et al. 2011, s. 492 f). 

Operation av en subakut och kronisk ruptur är en svår uppgift då senorna kan vara svåra att 

töja ut till sin längd och då det enhetligt krävs neurolys, friläggande av nerven, på dessa 

patienter för att lindra omfattande ärrbildning runt ischiasnerven (Davis 2008, s. 36; Miller & 

Webb 2008, s.111). Det är en större utmaning rent tekniskt att operera en kronisk total 

hamstringsruptur, där svårighetsgraden ökar med tiden (Ali & Leland 2012, s. 270). Patienter 

med total hamstringsruptur som har blivit omhändertagna utan framgång klagar ofta på en 

oförmåga att återvända till utövande av samma aktiviteter som innan skadan. Dessa patienter 

fortsätter att uppleva smärta och ömhet vid området för avslitningen samt ihållande svaghet i 

muskulaturen (Gokaraju, Garikipati, & Ashwood 2008, s. 274).Tvärgående snitt är mer 

kosmetiska och kan oftast tillåta tillräckligt med stort utrymme till de avslitna senorna för 

kirurgerna. I kroniska fall är det många gånger nödvändigt med longitudinella snitt för att 

erhålla tillräckligt med utrymme (Miller & Webb 2008, s. 110). En funktionell rehabilitering 
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rekommenderas och bör påbörjas så tidigt som möjligt för att undvika ischiasbesvär 

(Chakravarthy et al. 2005, s. 572). 

 

1.6 Feldiagnostisering 

Många gånger försenas diagnosen då den feldiagnostiseras som en partiell ruptur (Linklater et 

al. 2010, s. 139). Trots ökad medvetenhet de senaste åren av totala hamstringsrupturer med 

retraktion är det fortfarande vanligt med försenad diagnos (Harris et al. 2011, s. 490). Flera 

studier har visat att patienter får göra flera besök inom sjukvården och till ortopedkirurger 

innan rätt diagnos ställs. I en studie av Cohen et al. (2012, s. 2092 ff) blev 37% av 52 

patienter (19) feldiagnostiserade av mer än en person inom sjukvården. I många fall blir 

operationen försenad då diagnosen missas av den behandlande läkaren på grund av okunskap 

(Sallay et al. 2008, s. 1096). Försenad diagnos av en total proximal ruptur med en retraktion 

förekommer ofta (Harris et al. 2011, s. 490). Eftersom hamstringsrupturer ofta missas bör 

patienter som uppvisar proximala och ihållande symtom beaktas (Gokaraju, Garikipati, & 

Ashwood 2008, s. 278).  

 

1.7 Riktlinjer 

I stockholmsregionen opereras det uppskattningsvis 60-80 patienter per år med total 

hamstringsruptur. Författaren till studien har varit i kontakt med de ansvariga kirurgerna på de 

stora sjukhusen i Stockholm såsom Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Karolinska 

Universitetssjukhuset och S:t Görans sjukhus. Enligt dessa finns inga skrivna riktlinjer för 

omhändertagande av total proximal hamstringsruptur. I Sverige finns det inga nationella 

riktlinjer för behandling av totala proximala hamstringsrupturer (www.socialstyrelsen.se 

2012-12-10). 

 

1.8 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att ta reda på ifall patienter med en total proximal 

hamstringsruptur erhöll rätt diagnos när de sökte sjukvård. Syftet var även att se hur vården 

fungerade från skadetillfället till operation.  
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Frågeställningar; 

• Vilka vårdgivare träffade patienterna? 

• Hur många vårdgivare träffade patienterna innan de erhöll rätt diagnos? 

• Hur lång tid efter skadan fick patienterna rätt diagnos? 

• Hur lång tid tog det från skadans inträffande till operation? 

 

2 Metod 

2.1 Val av metod 

En kvantitativ deskriptiv metod användes för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

En enkät konstruerades av författaren till studien. 

 

2.2 Urval 

Ett bekvämlighetsurval användes då en stor del av patienter som opererats för total 

hamstringsruptur kommer till Feelgood kliniken, Grev Turegatan, Stockholm. 

Inklusionskriterierna för att delta i denna kvantitativa enkätstudie var att patienterna 

genomgått en operation av total proximal hamstringsruptur i Stockholm samt att de 

genomgick rehabilitering på Feelgood kliniken, Grev Turegatan, Stockholm under perioden 

februari-mars 2013. Exklusionskriterierna omfattade dem som hade fått sin diagnos på 

Feelgood kliniken, Grev Turegatan, Stockholm samt patienter under 18 år. Patienterna som 

uppfyllde inklusionskriterierna fick fylla i enkäten. 

 

2.3 Procedur 

2.3.1 Enkäten 

Innan enkäten konstruerades utfördes en systematisk litteratursökning på Pubmed för att hitta 

studier om patienter som opererats för total proximal hamstringsruptur. Dessa studiers resultat 

låg till grund för enkätens utformning. Enkäten (se bilaga 3) innehöll 21 frågor indelade i två 

avsnitt, del I: Allmänna frågor och del II: Diagnostisering. De allmänna frågorna tog reda på 

patienternas kön, ålder, vikt, längd, typ av sysselsättning samt fysisk aktivitetsnivå. Delen om 
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diagnostisering innehöll frågor kring skadesituation, aktuella vårdgivare som uppsöktes, tiden 

som det tog till fastställandet av diagnosen, undersökningsmetoder för fastställandet av 

diagnosen samt tid till operation. Frågorna var strukturerade och semistrukturerade med få 

möjligheter till öppna svar. Varje fråga eller påstående bestod av ett antal alternativ utformade 

på ett sätt där endast ett svar kunde lämnas, med undantag för frågor kring typ av 

sysselsättning, symtom, åtgärder efter given diagnos, undersökningsmetoder samt information 

om för- och nackdelar där det fanns möjlighet att lämna flera svar. 

 

Frågeställningen; ”Vilka vårdgivare sökte du dig till direkt efter skadan?”, ”Hur många olika 

vårdgivare sökte du innan du fick diagnosen total hamstringsruptur?”, Hur lång tid efter 

skadan blev du diagnostiserad med total hamstringsruptur?” och ”Hur lång tid efter skadan 

blev du opererad?” var av central betydelse i enkäten då dessa frågor skulle besvara studiens 

frågeställningar och syfte och var därför enkätens huvudfrågor. 

 

2.3.2 Datainsamling 

Enkätundersökningen genomfördes från februari- mars 2013 (se Figur 1). Författaren till 

studien satt med under ifyllandet av enkäten för att svara på eventuella frågor som kunde 

uppstå.  

 

Figur 1 - Flödesschema för enkätsvar 

Januari

• Pilotstudie utfördes på en patient

• Enkäten reviderades

Februari

• Bokade tid med 26 patienter

• 10 enkäter fylldes i 

Mars

• 16 enkäter fylldes i 

• Inget enkätbortfall

April
• Databearbetning
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2.3.3 Validitet och reliabilitet 

Det är avgörande att enkäten är konstruerad på ett sådant sätt att feltolkning minimeras där 

begreppet validitet redogör för hur väl enkäten mäter det som studien avser att mäta, i detta 

fall studiens syfte och frågeställning. Reliabilitet handlar om att undersökningen genomförs 

på ett tillförlitligt sätt där dessa två är beroende av varandra. En pilotstudie med ”test-retest” 

på en patient som opererats för total proximal hamstringsruptur genomfördes i syfte att öka 

enkätens reliabilitet. Förslag till förändringar och förbättringar beaktades där aktuella 

frågeställningar omformulerades eller ersattes med nya frågor. En 94% överensstämmelse 

kunde konstateras i ”test-retesten”. Det tog tre veckor mellan första och andra gången som 

patienten fick fylla i enkäten. Patienten som ingick i pilotstudien exkluderades i den 

slutgiltiga studien. Ett missivbrev (se bilaga 2) med studiens syfte delades ut till samtliga 

patienter samtidigt som författaren fanns tillgänglig för att besvara på eventuella frågor under 

tiden som patienten fyllde i enkäten.  

 

2.3.4 Etiska överväganden 

Denna studie innebar inte någon fysisk påverkan på deltagarna vilket medförde att ett 

godkännande från den etiska nämnden inte ansågs behövas. I missivbrevet förklarades syftet 

med studien och möjligheten att avbryta den utan motivering samt att all data skulle 

behandlas konfidentiellt. 

 

2.3.5 Databearbetning 

Materialet från enkäterna kodades och matades in i statistikprogrammet, Microsoft Excel 

2010 (Microsoft). Resultatet redovisas med hjälp av deskriptiv statistik där viktiga frågor lyfts 

fram och redogjorts i tabellform och löptext. Demografisk data och allmänna frågor 

redogjordes enbart i löptext. 
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3 Resultat  

Patientgruppen bestod av 26 deltagare, 12 män och 14 kvinnor. Sjuttiotre procent (19) av 

patienterna, både män och kvinnor, var i åldrarna 46-60 år. Fördelningen bland kvinnorna var 

mer jämnt fördelad där 12 % (3) var i åldrarna 31-45 år, 31 % (8) var i åldrarna 46-60 år, 8 % 

(2) i åldrarna 61-70 år och 4% (1) i åldern 71-80 år. Fördelningen bland män bestod av 4% (1) 

i åldern 31-45 år och 42% (11) i åldrarna 46-60 år 

 

Medelvärdet för vikt var 77 kg (median 75 kg) och medellängdvärdet var 173 cm (median 

173,5 cm). Medelvikten för kvinnor var 71 kg (median 69,5 kg) följt av en medellängd på 166 

cm (median 165 cm). Männens medelvikt var 83 kg och de hade en medellängd på 181 cm. 

 

Sextiotvå procent (16) av patienterna hade sittande arbete, 50% (13) uppgav rörligt arbete och 

15% (4) hade fysiskt ansträngande arbete. 

 

Antalet motionsdagar per vecka innan skadetillfället var förhållandevis hög där 58 % (15) 

motionerade 2-3 ggr i veckan och 35 % (9) 4 ggr i veckan eller mer. Åtta procent (2) 

motionerade 1 gång i veckan. 

 

Åttioåtta % (23) av patienterna skadade sig mellan 2011 – 2013, där 15 % (4) skadade sig 

under 2013. De övriga12% (3) skadade sig mellan 2007-2009. 
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3.1 Vilka vårdgivare träffar patienterna  

Tabell 1 - Första vårdgivare 

Första vårdgivare som patienterna 

sökte sig till direkt efter skadan 

Antal (n=26) Andel 

Akuten Danderyds sjukhus 
(Stockholm) 

7 27% 

Akuten Södersjukhuset (Stockholm) 5 19% 
Akuten S:t Görans sjukhus 
(Stockholm) 

4 15% 

Cityakuten (Stockholm) 3 12% 
Rosenlunds vårdcentral (Stockholm) 1 4% 
Naprapat (Västerås) 1 4% 
Akuten Blekinge sjukhus (Karlskrona) 1 4% 
Djurö vårdcentral (Djurhamn) 1 4% 
Vallatorps doktorn (Täby) 1 4% 
Akuten Karolinska 
Universitetssjukhuset (Solna) 

1 4% 

Ludvika lasarett (Ludvika) 1 4% 
 

Tabell 1 beskriver vilka vårdgivare patienterna valde direkt efter skadetillfället där 

huvuddelen, 27 % (7), valde akuten på Danderyds sjukhus följt av Södersjukhuset som valdes 

av 19% (5). 

3.2 Antal vårdgivare innan diagnos fastställs 

Tabell 2 – Antal sökta vårdgivare innan rätt diagnos erhölls 

Antal vårdgivare patienterna träffade 
innan korrekt diagnos kunde fastställas  

Antal 
(n=26) 

Andel 

1 15 58% 

2-3 10 38% 

4-5 0 0% 

6< 1 4% 

 

Över hälften av patienterna, 58% (15), fick sin diagnos fastställd av den första vårdgivaren, se 

tabell 2. Tio personer (38%) fick uppsöka två eller tre olika vårdgivare innan rätt diagnos 
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kunde fastställas. I ett fall (4%) fick patienten träffa mer än 6 vårdgivare innan rätt diagnos 

kunde fastställas. 

3.3 Tid fram till diagnos 

Tabell 3 - Tid fram till fastställande av diagnosen 

Antal veckor innan rätt diagnos 
fastställdes  

Antal  
(n=26) 

Andel 

<1 18 69% 

2-3 5 19% 

4-5 0 0% 

6-7 0 0% 

8-12 1 4% 

13<  2 8% 

 

Huvuddelen av patienterna, 88% (23), fick sin diagnos fastställd inom de tre första veckorna, 

(se tabell 3), där 69% (18) fick sin diagnos fastställd inom den första veckan. För 3 patienter 

(12%) tog det över 8 veckor innan  rätt diagnos kunde fastställas. 

3.4 Tid från skadans inträffande fram till operationen 

Tabell 4 - Tid till operation efter skadans inträffande 

Antal veckor till operation från 

skadans inträffande 

Antal 

(n=26)  

Andel 

<1 4 15% 

2-3  16 62% 

4-5  2 8% 

6< 4 15% 

 

Tiden fram till operation beskrivs i tabell 4 där huvuddelen av patienterna opererades inom de 

första tre veckorna. Fyra personer (15%) fick skadan opererad inom en vecka. Huvuddelen, 

62% (16), blev opererade inom tre veckor. Fyra personer (15%) fick vänta sex veckor eller 

mer på operation. 
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3.5 Orsak till skada och symtom 

I denna studie ådrog sig 50% (13) av patienterna skadan under idrottsutövande och 38% (10) 

när de halkade/ramlade. Tolv procent (3) av patienterna ådrog sig skadan på annat sätt.  

 

Smärta vid skadetillfället upplevde 88% (23) och 8% (2) svarade att de inte upplevde det. 

Fyra procent (1) svarade vet ej. Smärta var det mest framträdande symtomet inom de fyra 

första dygnen efter skadan, 96 % (25) av patienterna upplevde smärta följt av svårigheter att 

belasta det skadade benet som 88 % (23) angav som ett annat symtom. Ett stort blåmärke 

hade 81% (21) och kraftnedsättning i det skadade benet hade 77% (20). Svullnad hade 77% 

(20) och domning/utstrålning i det skadade benet uppgav 27% (7). Nitton procent (5) 

uppvisade samtliga symtom, (blåmärke, svullnad, belastningssvårigheter, smärta, 

kraftnedsättning, domning/utstrålning). Tjugotre procent (6) hade samtliga symtom förutom 

domning/utstrålning i det skadade benet. Tolv procent (3) uppvisade fyra symtom, blåmärke, 

svullnad, belastningssvårigheter och smärta. Fyrtiosex procent (12) upplevde en kombination 

av symtom där ett stort blåmärke var utmärkande. 

 

3.5.1 Första diagnos 

Tabell 5 - Första diagnos 

Diagnos efter första vårdbesöket Antal (n=26) Andel 

Total hamstringsruptur 15 58% 

Muskelsträckning 5 19% 

Åderbråck 1 4% 

Övergående besvär 5 19% 

Övrigt 0 0% 

 

Tabell 5 visar vilka diagnoser som gavs vid första vårdbesöket där 15 patienter (58%) fick 

diagnosen hamstringsruptur, se tabell 5.  

 

Femtioåtta procent (15) sökte vård inom samma dygn och 31 % (8) inom 2-6 dagar. Åtta 

procent (2) väntade mer än 3-4 veckor innan vård uppsöktes och 4% (1) väntade i över 1 

månad innan denne sökte vård för skadan.  
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Åttioen procent (21) uppgav att en klinisk undersökning utfördes första gången som de sökte 

vård, 38% (10) uppgav en slätröntgen. Trettioen procent (8) fick en 

magnetkameraundersökning, 15% (4) uppgav samtal och 15% (4) undersöktes med hjälp av 

ultraljud. 

Tabell 6 - Åtgärd efter första vårdbesöket 

Insatt åtgärd efter första vårdbesöket Antal (n=26) Andel 

Ingen åtgärd 11 42% 

Kryckkäppar 10 38% 

Antiinflammatoriskt 4 15% 

Sjukgymnastik 1 4% 

Övrigt 0 0% 

 

Tabell 6 visar vilka åtgärder som sattes in direkt efter fösta vårdbesöket där inga åtgärder 

sattes in i 42 % (11) av fallen, följt av kryckkäppar som sattes in i 38% (10) av fallen (se 

tabell 6). Antiinflammatorisk medicin sattes även in i 15% (4) av fallen. 

 

Närheten till bostaden var den främsta anledningen till val av vårdgivare vid det första 

vårdbesöket, 42 % (11) av patienterna uppgav det som skäl. Femton procent (4) av patienterna 

kördes i ambulans till vårdgivaren. Tolv procent (3) valde vårdgivare på grund av en 

rekommendation. Åtta procent (2) uppgav närhet till jobbet som skäl. Övriga 23% (6) hade 

andra skäl till sina val såsom en önskan att träffa en ortoped direkt, den enda ortopedakuten 

öppen under helgen eller att få en snabb bedömning. 

 

3.5.2 Fastställande av diagnos och operation 

Hundra procent (26) fick diagnosen total hamstringsruptur fastställd med hjälp av 

magnetkameraundersökning i kombination med en klinisk undersökning. 
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Sjuttiotre procent (19) av patienterna uppgav att de informerades om fördelarna med en 

operation, 42 % (11) informerades om nackdelarna. Nitton procent (5) fick ingen information 

alls. 
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4 Diskussion 

Både män och kvinnor drabbas av totala hamstringsrupturer. I denna studie var majoriteten av 

patienterna i medelåldern vilket man även har kunnat konstatera i andra studier. I Chahal, 

Bush-Joseph, Chow, Zelazny, Mather, Lin, Gupta och Vermas studie var medelåldern 45 år 

på de 15 patienter som råkat ut för en total proximal hamstringsruptur (2012, s. 2327) och i 

Folsom, Christopher och Larsons studie var medelåldern 44 år på de 26 patienter som 

inkluderades i studien (2008, s. 105). Att medelåldersgruppen tycks vara överrepresenterad 

hos patienter med en total hamstringsruptur kan bero på att dessa patienter fortsätter att vara 

fysiskt aktiva.  

 

I Lefevre, Bohu, Naouri, Klouche och Hermans studie utövade 2 patienter ingen idrott, 3 var 

professionella idrottare, 12 tävlade i olika idrotter och 17 utövade idrott på fritiden (2013, s. 

536). Bland de patienter som ingick i denna studie tränade 58% (15) 2-3 gånger i veckan och 

34% (9) 4 gånger eller mer. Studien visar att hög ålder i kombination med fysisk aktivitet 

ökar risken för att råka ut för en total hamstringsruptur. I den publicerade studien av Chahal et 

al. kunde 85% (11 av 13) av patienterna som utövade idrott innan skadan återvända till sin 

idrott men 45% rapporterade en minskning av intensitetsnivå eller tävlingsnivå i sin idrott på 

grund av skadan (2012, s. 2329). 

 

I Sarimo, Lempainen, Mattila och Oravas studie hade 54% (22 av 41) patienter råkat ut för en 

total proximal hamstringsruptur i samband med idrottsutövande (2008, s. 1111). 

Skademekanismen var i nästan samtliga fall, oavsett idrottsutövande eller inte, fall eller 

halkning som resulterade i en forcerad höftböjning med det ipsilaterala knät utsträckt, därav 

en kraftfull översträckning i hamstringsmuskulaturen. I studien publicerad av Lefevre et al. 

råkade 85% (29) av patienterna ut för en proximal ruptur under idrottsutövande och 15% (5) 

av patienterna råkade ut för en halkolycka i hemmet (2013, s. 536). I denna studie ådrog sig 

50% (13) av patienterna skadan under idrottsutövande och 38% (10) när de halkade/ramlade. 

Detta bekräftar redan det som framgår i aktuell forskning, att skadan vanligtvis uppkommer i 

samband med idrottsutövande eller vid fall/halkning.  
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4.1 Vilka vårdgivare träffade patienterna  

Vårdgivarna som patienterna besökte var akutmottagningar på de stora sjukhusen i 

stockholmsregionen, vårdcentraler, husläkarmottagningar och naprapater. Några enstaka 

patienter hade sökt vård för sin skada på andra orter i landet. Det finns ett tydligt samband 

mellan val av vårdgivare och närhet till bostaden. 

 

4.2 Antal vårdgivare innan diagnosen fastställdes 

Femtioåtta procent (15) träffade enbart en vårdgivare fram tills en korrekt diagnos 

fastställdes. Den här studien visar att majoriteten av patienterna fick sin diagnos fastställd av 

den första vårdgivaren men att det i vissa fall kunde krävas ett flertal vårdgivare. Resultaten i 

den här studien indikerar att vissa vårdgivare hade klart bättre kunskaper eller rutiner när det 

gällde diagnostisering av totala hamstringsrupturer eftersom majoriteten fick sin diagnos 

fastställd inom den första veckan. 

 

4.3 Tid fram till diagnos 

I denna studie upplevde majoriteten smärta direkt vid skadetillfället och nästan alla patienter 

upplevde smärta inom de fyra första dygnen. En stor del av patienterna hade ett stort 

blåmärke, kraftnedsättning i det skadade benet, svullnad och svårigheter med att belasta benet 

inom de fyra första dygnen efter skadan. Det här bekräftar Sarimo et al. i sin studie där 

patienterna många gånger upplevde svårigheter att gå efter skadans inträffande (2008, s. 

1111). De med kroniska skador uppger ofta nervvärk såsom ischiassymtom på grund av 

ärrvävnad runt ischiasnerven ibid. vilket även en fjärdedel av patienterna i den här studien 

uppgav. I Folsom, Christopher och Larsons studie hade patienterna med en kronisk skada 

även kraftnedsättning och muskelspasm (2008, s. 105). Tydliga symtom som kan kopplas till 

en total hamstringsruptur var gemensamt för dem som ingick i studien vilket också bekräftas i 

tidigare forskning. En stor del av patienterna vars sysselsättning innebar mycket sittande 

måste ha utsatts för onödigt lidande då smärta vid sittbensknölen är vanligt förekommande. 

Patienter med rörlig sysselsättning måste säkerligen ha känt av sin funktionsnedsättning då en 

utav huvudsymtomen vid denna skada oftast är belastningssvårigheter. 

 

Den första felaktiga diagnosen patienterna ofta får första gången de söker vård är 

hamstringssträckning eller mikroruptur (Sarimo et al. 2008, s. 1111). Denna studie indikerade 
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att patienterna inte alltför sällan erhöll muskelsträckning som förstadiagnos. De övriga fick en 

annan diagnos såsom åderbråck och övergående besvär. I studien publicerad av Sarimo et al. 

hade en stor del av patienterna fått en inkorrekt förstadiagnos innan de hänvisades till en 

klinik där patienterna fick rätt diagnos (2008, s. 1111). 

En del av patienterna i den här studien fick kryckkäppar som första åtgärd vilket underlättar 

belastningssvårigheterna men en stor del fick ingen åtgärd alls efter första besöket. Några 

patienter fick dessutom antiinflammatorisk medicin. 

Man kan med en klinisk undersökning och med hjälp av olika tester misstänka en eventuell 

hamstringsruptur. Majoriteten av patienterna undersöktes med hjälp av en klinisk 

undersökning vid den första kontakten med vården men trots det fick drygt hälften rätt 

diagnos i ett tidigt skede. Detta ger en indikation på att kunskaperna i den kliniska 

undersökningsmetoden hos många av vårdgivarna är bristande och behöver förbättras. I 

Birmingham, Muller, Wickiewicz, Cavanaugh, Rodeo och Warrens studie använde man sig 

utav det så kallade ”bowstring sign” test för att skilja mellan en partiell och en total ruptur 

(2011, s. 1820). Testet är positivt vid avsaknad av palpabel spänning i den distala delen av 

hamstrings med patienten magliggande och knäna böjda i 90°. I Cross, Vandersluis, Wood 

och Banffs studie kunde man i den kliniska undersökningen misstänka skada i de fall då 

patienterna hade en ökad svaghet i knäflexion i det skadade benet (1998, s. 785). 

 

I studien publicerad av Lefevre et al. bekräftades diagnosen med hjälp av en 

magnetkameraundersökning i samtliga fall (2013, s. 538). För fastställande av diagnosen i den 

här studien krävdes det en magnetkameraundersökning tillsammans med en klinisk 

undersökning i samtliga fall, vilket visar vikten av en magnetkameraundersökning. Ultraljud 

visar inte omfattningen av skadan och kan försena diagnostiseringen av en total 

hamstringsruptur ibid. Enligt McGregor, Ghosh, Young och Maffullis studie erhåller 

patienterna många gånger fel diagnos av sjukgymnaster, idrottsläkare eller på grund av ett 

misslyckat ultraljud eller en magnetkameraundersökning (2008, s. 1598). 

 

4.4 Tid från skadans inträffande fram till operation 

I Wood, Packham, Trikha och Linklaters studie tog det från 8 dagar till 104 månader, ett 

medelvärde på 12 månader, från skadetillfälle till operation (2008, s. 2366). I Folsom och 

Larsons studie blev 21 av 26 patienter opererade inom fyra veckor efter skadetillfället medan 
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5 av 26 patienter blev opererade mellan 4 och 116 månader efter skadetillfället (2008, s.105). 

I denna studie blev 4 av 26 patienter opererade inom en vecka och 16 av 26 patienter inom 2-

3 veckor. En fördröjd diagnos leder till en fördröjd operation. Vid en jämförelse med aktuell 

forskning så kunde man konstatera att tid fram till operation från skadetillfället var betydligt 

lägre i denna studie. Sammantaget är sjukvårdens omhändertagande relativt god när 

diagnosen väl är fastställd då tid från diagnos till operation är relativt kort.  

 

En stor del av patienterna informerades om för- och nackdelarna med en operation. Ett fåtal 

patienter fick ingen information alls.  

 

Denna studie pekar på att tydliga riktlinjer behövs från Socialstyrelsen när det gäller 

diagnostisering av totala proximala hamstringsrupturer för att minska antalet 

feldiagnostiseringar och att påskynda den kirurgiska processen. Det skulle kunna minska 

patienternas lidande och påskynda återhämtningen efter total hamstringsruptur. Vissa 

vårdgivare tycks vara bättre än andra på att diagnostisera denna typ av skada och därför har 

det en stor betydelse att man kommer till ”rätt” vårdgivare initialt. Ett fåtal kirurger, som är 

specialiserade på total proximal hamstringsruptur, bör kanske utses till att utföra operationer 

på dessa patienter. 

 

4.5 Metoddiskussion 

Dåliga svarsfrekvenser är enkätundersökningens största utmaning då den tenderar till att 

undergräva enkätens slutsatser. I denna studie säkrades svarsfrekvensen genom urvalet, där 

inga utskick via post eller e-post genomfördes. Samtliga personer som ingick i studien 

bokades in på ett besök för ifyllandet av enkäten där författaren var närvarande för att kunna 

svara på frågor och minimera eventuella missförstånd. Många gånger är det svårt att gå in på 

djupet i vissa frågeställningar med hjälp av en enkät eftersom det inte finns något utrymme 

för patienten att utveckla sina svar. I denna studie gavs patienterna en viss möjlighet att 

utveckla sina svar genom att tillåta öppna svar på en del av frågorna. 

Studiens begränsning består i att den endast omfattar patienter som har sökt sig till Feelgood 

kliniken, Grev Turegatan, Stockholm för rehabilitering efter att ha opererats i Stockholm. 

Detta kan innebära att gruppen i studien inte nödvändigtvis utgör en normalpopulation för 

patienter som opererats för en total proximal hamstringsruptur. 
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4.6 Framtida forskning 

En studie skulle kunna genomföras på en nationell nivå för att få en tydligare förståelse över 

hur totala hamstringsrupturer omhändertas av sjukvården i stort. Vidare skulle djupare studier 

kring vilka riktlinjer som bör gälla för omhändertagandet av hamstringsrupturer kunna 

genomlysas där tydliga riktlinjer skulle kunna tas fram. Studier kring vilka kliniska 

undersökningsmetoder och tester som är mest tillförlitliga för att avgöra rupturer är också ett 

område där forskning saknas. Flera studier behövs för att avgöra sensivitet och specificitet vid 

olika kliniska tester, (Askling et al. 2012, s. 516). 
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5 Konklusion 

Studiens resultat visar att 42 % av patienterna inte erhöll en korrekt diagnos vid den första 

kontakten med vården. Kunskaperna för att diagnostisera totala hamstringsrupturer med hjälp 

av kliniska undersökningar tycks vara bristfälliga hos många vårdgivare och det krävs en 

magnetkameraundersökning för att bekräfta diagnosen. Positivt var dock att majoriteten 

opererades inom tre veckor efter skadans inträffande. Tydliga riktlinjer för behandling av 

totala hamstringsrupturer saknas och det kan ta onödigt lång tid att erhålla rätt diagnos. Flera 

studier behövs dock för att bekräfta detta och där man eventuellt inkluderar övriga delar av 

landet för att kunna identifiera eventuella skillnader.  
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Litteratursökning 

 
Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie var att ta reda på ifall patienter med 

en total proximal hamstringsruptur erhöll rätt diagnos när de sökte sjukvård. Syftet var även 

att se hur vården fungerade från skadetillfället till operation. Frågeställningar; 

• Vilka vårdgivare träffade patienterna? 

• Hur många vårdgivare träffade patienterna innan de erhöll rätt diagnos? 

• Hur lång tid efter skadan fick patienterna rätt diagnos? 

• Hur lång tid tog det från skadans inträffande till operation? 

 
Vilka sökord har du använt? 
Proximal and hamstring and rupture and treatment, hamstring and rupture and surgical repair, 
hamstring and injury, hamstring and avulsion, proximal and hamstring and rupture, magnetic 
resonance and hamstringrupture. 

 
Var har du sökt? 
Pubmed, Cochrane Library, SportDiscus, Sportscience, SportQuest och Svemed. 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Pubmed: Proximal and hamstring and rupture and treatment, hamstring and rupture and 
surgical repair, hamstring and injury, hamstring and avulsion, proximal and hamstring and 
rupture, magnetic resonance and hamstringrupture. 

 
Kommentarer 
De flesta av referenserna har hämtats från referenslistor i artiklar som hittats på Pubmed och 
som erhållits av handledaren. 
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Enkätundersökning för patienter 
med en total proximal 

hamstringsruptur 
 
 

 
 
 
 

Enkäten vänder sig till DIG som har blivit opererad för en total proximal 
hamstringsruptur. Syftet med denna studie är att ta reda på ifall patienter med en total 
proximal hamstringsruptur erhåller rätt diagnos när de söker sjukvård i Stockholm. 
Syftet är även att se hur vården fungerar för de som har fått denna skada. 
En total proximal hamstringsruptur uppstår oftast vid fall, halkning eller under 
idrottsutövande. Enkätundersökningen ingår i en D-uppsats vid Gymnastik- och 
idrottshögskolan (GIH). Den beräknas vara färdig under våren 2013. 
Deltagandet i enkäten är helt frivilligt och anonymt. Närsomhelst har du möjlighet till 
att avbryta deltagandet utan motivering. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt. 
För vidare information vänligen kontakta Alexandra Velasco, tel.nr: 070-2844351. 
 
 
 
 
Projektledare: 
Alexandra Velasco 
Leg. sjukgymnast 
Gymnastik- och idrottshögskolan 
 
 
Projekthandledare: 
Carl Askling  
Leg. sjukgymnast, medicine doktor, specialist i idrottsmedicin. 
Gymnastik- och idrottshögskolan 
Box 5626 
114 86 Stockholm
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Enkät 

Instruktioner 

Läs varje fråga noggrant och ringa in/skriv i det svar som stämmer överens med dig. 

Del I: Allmänna frågor 

 

 

 

 

 

 

 

  

1)  Kön? 

 a. Man 

 b. Kvinna 

2)  Ålder (år)? 

 a. 20-30 

 b. 31-45 

 c. 46-60 

 d. 61-70 

 e. 71-80 

3) Vikt (kg)?  

4) Längd (cm)?  

5)   Vilken typ av sysselsättning har du? 

 a. Sittande arbete 

 b. Fysiskt ansträngande arbete 

 c. Rörligt arbete  
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Del II: Diagnostisering 

 

 

 

 

 

 

  

6)   Hur ofta tränade/motionerade du innan skadan? 

 a. 1 gång i veckan 

 b. 2-3 gånger i veckan 

 c. 4 gånger eller mer 

 d. Inte alls 

1) Ange skadedatum    

2)   Hur fick du skadan ? 

 a.  Under idrottsutövande 

 c.  Halkade/ramlade  

 d.  Övrigt  

3)   Upplevde du någon smärta vid skadetillfället? 

 a. Ja 

 b. Nej 

 c. Vet ej 

4)  När efter skadan sökte du hjälp?  

 a. Inom 1 dygn 

 b. 2-6 dagar efter skadan 

 c. 1-2 veckor efter skadan 

 d. 3-4 veckor efter skadan 

 e.  1 månad eller senare 
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5)   Vilket/vilka av följande hade du inom de fyra första dygnen efter skadan? 

 a. Ett stort blåmärke 

 b. Svullnad 

 c. Svårt att belasta det skadade benet 

 d. Smärta 

 e. Kraftnedsättning i det skadade benet 

 f. Domning/utstrålning i det skadade benet 

6)  Vilken vårdgivare sökte du dig till direkt efter skadan? 

 a. Södersjukhuset  

 b. Karolinska Universitetssjukhuset Solna  

 c.  Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge   

 d.  Danderyds sjukhus   

 e. Artrokliniken  

 f. S:t Görans sjukhus  

 g. Sjukgymnast  

 h. Naprapat  

 i. Kiropraktor  

 j. Företagshälsovård  

 k. Husläkaren  

 l. Närakut, vilken?  

 m. Vårdcentral, vilken?  

 n. Annat, vilket?  

7)   Vad avgjorde val av vårdinstans första gången du sökte vård för din skada? 

 a.  Närmast bostaden   

 b.  Närmast arbetet   

 c.  Rekommendation  

 d.  Annat  
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8)   Vilken diagnos fick du första gången du sökte vård?  

 a. Total hamstringsruptur (avslitning) 

 c. Muskelsträckning   

 d. Inflammation  

 e. Höftledssjukdom  

 f. Annat  

9)   Vad blev åtgärden första gången du sökte vård?  

 a. Kryckkäppar 

 c. Antiinflammatoriskt   

 d. Sjukgymnastik  

 e. Annat  

10)   Vilken/vilka undersökningar gjordes första gången du sökte vård?  

 a. Klinisk undersökning (manuell undersökning) 

 c. Magnetkameraundersökning  

 d. Slätröntgen (vanlig röntgen)  

 e. Ultraljud  

 f. Samtal  

 g. Annan  

11)  Hur många olika vårdgivare sökte du innan du fick diagnosen total hamstringsruptur?  

 a. 1  

 c. 2-3  

 d. 4-5  

 e. 6 eller fler 
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12)   Hur lång tid efter skadan blev du diagnostiserad med total hamstringsruptur?  

 a.  Inom första veckan 

 b.  2-3 veckor efter skadan 

 c.  4-5 veckor efter skadan  

 d.  6-7 veckor efter skadan  

 e.  8-12  veckor 

 f. 13 veckor eller mer 

13)  Var blev du diagnostiserad med total hamstringsruptur? 

 a. Södersjukhuset  

 b. Karolinska Universitetssjukhuset Solna  

 c.  Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge   

 d.  Danderyds sjukhus   

 e. Artrokliniken  

 f. S:t Görans sjukhus  

 g. Sjukgymnast  

 h. Naprapat  

 i. Kiropraktor  

 j. Företagshälsovård  

 k. Husläkaren  

 l. Närakut, vilken?  

 m. Vårdcentral, vilken?  

 n. Annat, vilket?  

14)   Vilken/vilka undersökningar gjordes för att fastställa diagnosen total hamstringsruptur?  

 a. Klinisk undersökning (manuell undersökning) 

 c. Magnetkameraundersökning  

 d. Slätröntgen (vanlig röntgen)  

 e. Ultraljud  

 f. Samtal  

 g. Annan  
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Ett stort Tack för er medverkan 

 

15)  Vilket/vilka av följande fick du innan du opererades? 

 a. Jag informerades om fördelar med en operation 

 b. Jag informerades om nackdelar med en operation 

 c. Jag fick ingen information alls 

16)  Hur lång tid efter skadan blev du opererad? 

 a. Inom första veckan 

 b. 2-3 veckor 

 c. 4-5 veckor 

 d. 6 veckor eller mer 


