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Förord 

 

Ett stort tack riktas till de personer som ställt upp i studien!  

  

Jag vill även rikta ett stort tack till mina barn och min fantastiska man som varit ett stort stöd 

under arbetets gång. Deras förståelse och stöd gjorde denna resa möjlig.  

 

Slutligen ett stort tack till mina handledare. Maria Ekblom som hjälpt till med det teoretiska 

arbetet och Christina Mikkelsen som hjälpt till med det praktiska arbetet kring testerna och 

som även varit ett stort stöd under processen. 

 

Tack! 

  



 

 

Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställningar 

Huvudsyftet med denna studie var att se om ett vertikalhopp eller ett trippelhopp uppvisade 

större känslighet att identifiera skillnader mellan opererat och icke-opererat ben i jämförelse 

med ett horisontalhopp hos individer som genomgått främre korsbands(ACL)-rekonstruktion. 

Studien syftade även till att undersöka om individens kön påverkade resultatet och om 

prestationen på de olika hoppen hade ett samband med isokinetisk benstyrka respektive det 

knäspecifika instrumentet KOOS, The Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score.  

Metod 

17 försökspersoner, 9 män och 8 kvinnor (medelålder 28 år) deltog i studien. De hade alla 

genomgått primär unilateral ACL-rekonstruktion i genomsnitt 7 månader tidigare. Vid ett och 

samma mättillfälle utfördes ett isokinetiskt styrketest samt tre funktionella hopp: 

vertikalhopp (”Jump and Reach”), trippelhopp samt horisontalhopp. KOOS fylldes i av 

försökspersonerna runt samma tidpunkt (nätbaserat frågeformulär för utvärdering av 

patientens upplevelse av sitt knä och knärelaterade besvär). 

Resultat 

Vertikalhoppet uppvisade en högre sensitivitet i jämförelse med horisontalhoppet vid test 7 

månader efter ACL-rekonstruktion.  

Gällande de absoluta värdena (opererat ben) uppvisade både vertikalhoppet som trippelhoppet 

ett statistiskt samband med explosiv quadricepsstyrka (240grader/sekund), r=0,75 respektive 

r=0,73. 

Inget samband kunde ses mellan hopp och resultatet på KOOS. 

Inga könsskillnader hittades. 

Slutsats 

Resultaten visar att vertikalhoppet är ett mer sensitivt test för att identifiera funktionella 

nedsättningar i ACL-rekonstruerat knä i jämförelse med horisontalhoppet som ofta används 

som ”gold standard” i forskning och i den kliniska vardagen. 

En enkel och billig testmetod för vertikalhoppet, ”Jump and Reach” som användes i denna 

studie visar liknande resultat på sensitiviteten i jämförelse med datoriserade mätmetoder som 

är dyra och ofta inte tillgängliga i sjukgymnastens kliniska vardag. 

  



 

 

Abstract 

 

Aim 

The aim of this study was to investigate whether a vertical hop or a triple hop showed a higher 

sensitivity than a single leg hop for distance in subjects after anterior cruciate ligament (ACL) 

reconstruction. The study additionally aimed to assess whether the sex of the subject affected 

the results and whether the hop tests were correlated to isokinetic strength and/or to the 

response of the subjective knee-specific questionnaire (KOOS, The Knee injury and 

Osteoarthritis Outcome Score).  

Method 

17 ACL-patients, 9 men and 8 women (mean age 28 years) participated in isokinetic testing 

followed by a vertical hop (“Jump and Reach”), a triple hop and a single-leg hop for distance. 

Mean time for testing was 7 months following surgery. Around the time for testing the 

patients also answered the KOOS questionnaire that evaluates the patients experience of their 

knee and their knee related problems. 

Results 

The vertical hop showed a higher sensitivity in comparison to the single-leg hop for distance 

in subjects 7 months after ACL-reconstruction.  

Both the vertical hop and the triple hop showed a significant correlation with the explosive 

strength of the quadriceps muscle in the operated leg (240˚/sec), r=0,75 and r=0,73. 

No correlation was seen between the jumps and KOOS. 

No gender differences were identified. 

Conclusions 

These results suggest that the vertical hop is a more sensitive test in showing functional 

deficits in an ACL-reconstructed knee in comparison to the single-leg hop for distance which 

is commonly used as the “gold standard” in research and in clinics.  

The results gained with the feasible and inexpensive “Jump and Reach” test, showed similar 

results as studies using more sophisticated and expensive tools for measuring vertical height. 
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1 Inledning 

1.2 Introduktion 

Att skada sitt främre korsband (ACL) är en mycket allvarlig skada som ofta innebär lång 

frånvaro från fysiskt arbete samt idrott. Skadan kräver omfattande rehabilitering, skapar oro 

och ovisshet hos individen om chanserna att återvända till samma idrottsliga nivå som innan 

skadan. I omkring hälften av fallen genomförs operativ åtgärd för att ha möjlighet att återgå 

till idrott, och framförallt till idrott med pivoterande (vridande) inslag (Narducci, Waltz, 

Gorski, Leppla & Donaldsson 2011; x-base 2011).  

Rehabiliteringen efter ACL-rekonstruktion är en 3-12 månaders lång process och det finns 

olika rehabiliteringsprotokoll patienterna följer (Kvist 2004). Trots intensiv rehabilitering är 

det fortfarande oklart om en idrottare verkligen kan uppnå samma fysiska prestationsförmåga 

som innan sin skada (Engelen-van Melick, van Cingel, Tijssen & van der Sanden 2012). 

Risken för reruptur, det vill säga att det främre korsband skadas på nytt är stor, det är även 

stor risk att ådra sig en främre korsbandsskada på det kontralaterala (motsatta) knät efter 

ACL-rekonstruktion. Inom utförsåkning är risken för ACL-skada på sitt kontralaterala knä så 

hög som 30.5 procent (Pujol, N., Blanchi, M. P. R. & Chambat, P. 2007). Hos unga 

fotbollspelande flickor är risken för reruptur eller ACL-skada på sitt kontralaterala knä så hög 

som 30 procent (x-base 2011).  

Runt 43-60% av andelen idrottare som ådrar sig en korsbandsskada och genomför en ACL-

rekonstruktion lyckas återgå till sin tidigare idrottsliga nivå (Ardern, Webster, Taylor & Feller 

2011b; Marcacci, Zaffagnini, Iacono, Vascellari, Loreti, Kon & Lo Presti 2003). 

Det är viktigt att återfå muskelfunktionen i nedre extremiteten. Koncentrisk samt excentrisk 

muskelstyrka i knäflexion och knäextension samt förmåga att utföra olika hopp på ett ben 

anses vara viktiga komponenter att klara av efter ACL-rekonstruktion för att få en lyckad 

återgång till idrott eller fysisk aktivitet (Thomee, Kaplan, Kvist, Myklebust, Risberg, Theisen, 

Tsepis, Werner, Wondrasch & Witvrouw 2011). 

I den kliniska praktiken är det ofta sjukgymnasten som har det huvudsakliga ansvaret att 

bedöma när idrottaren är kapabel att tolerera de fysiska krav som dagliga aktiviteter och 

deltagande i idrott kräver (Narducci et al 2011). Därför är det av stor vikt att hitta bra tester 

som adekvat kan visa om patienten är redo att återgå till sin idrott. Det är viktigt att hitta tester 

som är lätta att utföra och har god klinisk relevans. 
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Det vanligaste funktionella testet som används idag är det horisontalhoppet. Engelen-van 

Melick et al visar i deras Reviewartikel från 2012 att de flesta studier använder detta test som 

”gold standard”. Det uppvisar god reliabilitet men relativt dålig sensitivitet (Noyes, Barber & 

Mangine 1991; Engelen-van Melick et al 2012). Sensitiviteten = antalet försökspersoner som 

uppvisar onormala hoppresultat/ totala antalet försökspersoner, det vill säga den procentuella 

möjligheten att hopptestet skulle uppvisa onormal LSI hos försökspersonerna (Gustavsson, 

Neeter, Thomeé, Silbernagel, Augustsson, Thomeé & Karlsson 2006). 

Huvudsyftet med denna studie var att se om vertikalhoppet eller trippelhoppet uppvisade 

större sensitivitet i jämförelse med horisontalhoppet hos individer som genomgått ACL-

rekonstruktion. Det är viktigt att det test som används som "gold standard" verkligen visar det 

man vill att det ska visa, däribland funktionella nedsättningar.  

Studien syftade även till att undersöka om individens kön påverkade resultatet och om 

prestationen på de olika hoppen hade ett samband med isokinetisk benstyrka respektive det 

knäspecifika självskattningsinstrumentet KOOS, The Knee injury and Osteoarthritis Outcome 

Score.  

Försökspersonerna hade opererat sitt främre korsband (ACL) i genomsnitt 7 månader tidigare 

och det opererade benet jämfördes med det icke-opererade benet. De olika hoppen jämfördes 

med ett isokinetiskt styrketest samt med patientens subjektiva bedömning av sitt knä. 

Skillnader mellan könen undersöktes.  

1.3 Bakgrund 

1.3.1 ACL:s funktion 

Det främre korsbandet (ACL) fäster på tibias anteriora del samt posteriort på femurs laterala 

del och det bidrar med omkring 86% av den totala motståndskraften då tibia utsätts för en 

anterior kraft. Det motverkar sekundärt rotation, framförallt inåtrotation av tibia och det spelar 

en viktig roll för knäets stabilitet (Tagesson 2008). Den funktionella knästabiliteten är 

ytterligare beroende av ett dynamiskt system av muskelstyrka, koordination och en 

proprioceptiv förmåga (Kvist 2004). Det främre korsbandet skadas vanligtvis under 

idrottsutförande, framförallt vid idrotter med hopp och pivoterade inslag (Ardern et al 2011b; 

Tagesson 2008). ACL:s förmåga att stabilisera knät under funktionella utmaningar samtidigt 

som dynamiska muskelkrafter fanns närvarande undersöktes av Myers, Torry, Shelbourne, 

Giphart, LaPrade, Wo & Steadman 2012 och de visade i sin in vivo studie att den anteriora 

tibiala translationen ökade signifikant då quadriceps utsattes för belastning men att ett friskt 
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knä effektivt klarade av att motverka dessa krafter. När knät utsätts för högre krafter än vad 

det främre korsbandet klarar av uppstår en ruptur. Dessa krafter har undersökt och är omkring 

1818 ± 699N för män och 1266 ± 527N för kvinnor (Tagesson 2008). 

1.3.2 Incidens  

Incidensen är okänd men det uppskattas vara 32-70/100 000 invånare/år i världen som 

drabbas av ACL-ruptur (x-base 2011). En studie från Australien rapporterar en incidens på 

52/100 000 invånare/år (Janssen, Orchard, Driscoll & van Mechelen 2012). Nyligen utförda 

studier i Sverige indikerar en något högre siffra, ca 80/100 000 invånare/år. Det innebär att 

cirka 5800 individer/ år i Sverige ådrar sig en främre korsbandsskada. Dessa siffror och fler 

siffror som följer i denna introduktion är hämtade från det svenska korsbandsregistret (x-base 

2011) vilket är ett rikstäckande nätverk där operatörerna och de patienter som opereras 

ombeds svara på nätbaserade frågor som sedan sammanfattas i en årlig rapport. Insamlingen 

startade 2005 och det uppskattas att omkring 90 procent av alla operationer som utförs i 

Sverige omfattas av registret. Enligt detta register är det uppskattningsvis endast hälften av de 

skadade som genomgår operation, det innebär att cirka 3000 individer/ år i Sverige genomgår 

en främre korsbandsrekonstruktion.  

Genomsnittsåldern för att genomgå en korsbandsoperation i Sverige är 27 år. Fotboll visade 

sig vara den idrotten där flest ACL-skador förekommer, följt av innebandy och utförsåkning 

(x-base 2011).  

Litteraturen visar att 6-13 procent ådrar sig en reruptur och att 2-6 procent ådrar sig en ACL-

skada på sitt kontralaterala ben (Thomee et al 2011). Inom alpin skidåkning på elitnivå samt 

hos unga fotbollsspelande kvinnor har så många som 30 procent rapporterats skada sig på nytt 

(Pujol, Blanchi & Chambat 2007; x-base 2011).  

Salmon, Russsell, Musgrove, Pinczewski & Refshauge 2005 såg att genomsnittstiden från 

ACL-rekonstruktion till reruptur respektive ACL-ruptur på kontralaterala benet var 20 

respektive 28 månader. Den högsta incidenten för reruptur var inom 2 år efter 

rekonstruktionen, det var även vanligare att skada det opererade korsbandet om man 

opererades innan man hade fyllt 18 år (Salmon et al 2005, x-base 2011). 

1.3.3 ACL-rekonstruktion 

ACL-rekonstruktion är en accepterad behandlingsmetod vid främre korsbandsskada hos 

individer som utövar idrott med inslag av hopp och pivoterande rörelser (Engelen-van Melick 

et al 2012). Den största operationsindikationen är enligt det svenska korsbandsregistret (x-
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base 2011) funktionell instabilitet, det vill säga att personerna upplever episoder av ”give-

away” (att knäet viker sig). Andra operationsindikationer som nämns av Kvist (2004) är 

patientens ålder, önskad aktivitetsnivå efter rekonstruktion, fler associerade skador såsom 

skada på andra ligament eller menisk samt patientens förmåga och villighet att genomgå 

postoperativ rehabilitering. Ardern et al (2011b) menar i sin Reviewartikel att patienter vars 

intention är att återgå till sin tidigare idrottsliga nivå bör genomgå ACL-rekonstruktion. 

Målet med en ACL-rekonstruktion är en nöjd patient med optimal knäfunktion, ingen smärta, 

en normaliserad hälsorelaterad livskvalitet, som hos många innebär en återgång till sin 

tidigare idrottsliga nivå, samt att resultatet ska vara långvarigt (x-base 2011, Kvist 2004). 

Ardern et al (2011b) beskriver målet som att maximera stabiliteten och den funktionella 

kapaciteten för att möjliggöra en återgång till idrott. 

Vid ACL-rekonstruktion används patellarsena eller hamstringssena/or som graft, det vill säga 

ersättningsvävnad (Engelen-van Melick et al 2012, x-base 2011). Litteraturen ger varierande 

svar på resultat efter ACL-rekonstruktion beroende på val av graft. Engelen-van Melick et al 

visade i sin Reviewartikel från 2012 att om patellarsena användes resulterade det i lägre antal 

rerupturer, mindre knälaxitet samt lägre prevalens av flexionsdefekt. Salmon et al (2005) 

visade däremot att valet av graft inte hade någon betydelse i antalet rerupturer. Engelen-van 

Melick et al (2012) rapporterar vidare att användandet av hamstringssena/or som graft har 

setts resultera i mindre smärta vid knästående samt en lägre incidens av patellofemorala 

besvär och extensionsdefekt. 

I Sverige används i huvudsak hamstringssena/or som graft, i hela 98 procent av fallen. 

Semitendinosus eller gracilis används, enskilt eller i kombination. Anledningen till detta är att 

operationstekniken troligtvis är lättare med hamstringssenan samt att resultatet inte skiljer sig 

beroende på val av graft. (x-base 2011)  

1.3.4 Rehabilitering och återgång till idrott 

Hur lång tid rehabiliteringen tar efter ACL-rekonstruktion är omdiskuterad (Engelen-van 

Melick et al 2012; Kvist 2004; Thomee et al 2011). Det är oklart hur många som lyckas återgå 

till idrott (Ardern, Webster, Taylor, & Feller, J. A. 2011a , Ardern et al 2011b; Marcacci et al 

2003). Definitionen av en lyckad återgång till sin idrott är oklar. Thomee et al diskuterar detta 

i sin studie från 2011. De anser att det är viktigt att definiera om det gäller återgång till idrott 

med pivoterande inslag eller idrott utan pivoterande inslag, om det är en kontaktsport eller 

icke-kontaktsport eller om det är samma idrott och nivå som innan skada eller en annan sport. 

Det finns oklarheter om hur länge en idrottare ska klara att vara tillbaka innan återgången kan 
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anses lyckad. Thomee et al (2011) delar upp i en kort- respektive långsiktig lyckad återgång. 

Den kortsiktiga innebär en låg risk för reruptur och en långsiktig lyckad återgång innebär en 

låg risk att utveckla artros. 

Engelen-van Melick et al (2012) rapporterar att rehabiliteringen tar cirka 22 veckor om inga 

komplikationer tillstöter. Kvist rapporterar i sin Reviewstudie från 2004 att i de flesta fall 

tilläts patienterna återgå till pivoterande sporter tidigast 6 månader efter sin ACL-

rekonstruktion, hon presenterar vidare i sin studie 34 olika artiklar där rehabiliteringens längd 

skiljer sig från 3-12 månader. Engelen-van Melick et al (2012) menar att det är oklart om en 

idrottare trots intensiv rehabilitering kan uppnå samma fysiska prestationsförmåga som innan 

sin skada. 

Marcacci et al (2003) rapporterade i sin studie från 2002 (n=50, idrottare på hög tävlingsnivå) 

att 40 procent gick tillbaka till samma idrottsliga nivå som innan sin skada 4 månader efter 

ACL-rekonstruktion, 40 procent gick tillbaka efter 4-6 månader och resterande 20 procent 

gick tillbaka efter 6-8 månader. Totalt 90 procent gick tillbaka till sin tidigare idrottsliga nivå 

varav 10 procent reducerade deras aktivitetsnivå. Ardern (2011a) visade att vid 12 månader 

efter ACL-rekonstruktion (n=502, idrottare på tävlingsnivå) hade hela 2/3 inte lyckats återgå 

till idrott på sin tidigare nivå. 

Kvist (2004) menar att tiden efter ACL-rekonstruktion egentligen bör vara sekundär när det 

gäller rekommendation om återgång till idrott. Det viktigaste är att patienten uppnår de 

nödvändiga kriterierna för att kunna återvända till sin sport, detta i sin tur resulterar i en viss 

rehabiliteringstid. 

Thomee et al (2011) nämner tre faktorer som setts vara goda prediktorer för att uppnå god 

muskulär funktion efter ACL-rekonstruktion: en god preoperativ styrka i quadriceps, lite eller 

ingen preoperativ anterior knäsmärta och en hög tro (self-efficacy) på sitt knäs förmåga.  

Neuromuskulär träning har visat sig vara en effektiv träningsmetod att förbereda idrottaren för 

återgång till idrott. Neuromuskulär träning syftar till att förbättra nervsystemets förmåga att 

generera snabb och optimal muskelkontraktion, förbättra koordination och balans och lära in 

rätt rörelsemönster. (Engelen-van Melick et al 2012; Kvist 2004).  

Rehabilitering efter ACL-rekonstruktion fokuserade tidigare på övningar i sluten kinetisk 

kedja (CKC) då övningar i öppen kinetisk kedja (OKC) ansågs ha en negativ effekt på knäts 

laxitet (onormalt ökad rörlighet i knäleden). Övningar i CKC är utformade som ett slutet 

länksystem där rörelse i en led samtidigt producerar rörelse i andra leder i extremiteten. 

Övningar i OKC isolerar en led och det distala segmentet kan röra sig fritt. (Tagesson 2008) 

Mikkelsen, Werner & Eriksson (2000) visade i sin studie att övningar i CKC i kombination 
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med övningar i öppen kinetisk kedja OKC var den mest effektiva träningsmetoden vid 

rehabilitering efter ACL-rekonstruktion. De visade vidare att ingen skillnad kunde ses i 

knälaxitet mellan patientgrupperna. De demonstrerade vikten av god quadricepsstyrka och 

fann att de försökspersoner som fick träna enligt en kombination av CKC och OKC återgick i 

större utsträckning samt hela två månader tidigare till sin tidigare idrottsliga nivå jämfört med 

de som enbart tränade med CKC. Viktigt att tillägga är att övningar i OKC påbörjades 6 

veckor postoperativt.  

1.3.5 Könsskillnader 

Andelen kvinnor (43 procent) som enligt det svenska korsbandsregistret (x-base 2011) utförde 

en ACL-rekonstruktion är lägre än andelen män (57 procent) vilket är intressant då studier 

visat att framförallt kvinnor i yngre ålder skadar sitt främre korsband oftare (Roos, Ornell, 

Gärdsell, Lohmander & Lindstrand 1995; Östenberg, Roos, Ekdahl C & Roos 1998). Dessa 

siffror tros bero på att kvinnor i högre grad väljer att sänka sin aktivitetsgrad och att 

konservativt behandla sin skada. Genomsnittsåldern för att genomgå en primär ACL-

rekonstruktion var något lägre för kvinnor (26 år) än för män (28 år). Anledningen är 

troligtvis att kvinnor spelar på seniornivå tidigare än män och därför i yngre ålder utsätts för 

högre risk för skada. En annan trolig orsak är att män är idrottsligt aktiva under en längre 

period än kvinnor och detta höjer medelåldern för männen. Hos män stod fotboll för 47 

procent av skadorna, hos kvinnorna 37 procent. Efter fotboll var alpin skidåkning den 

vanligaste skadeorsaken hos kvinnor och innebandy hos män. (x-base 2011) 

Ardern et al (2011a) fann att kvinnor hade en lägre grad av lyckad återgång till samma 

idrottsliga nivå som innan sin skada i jämrörelse med män trots att kvinnorna hade samma 

intention som männen att återgå till sin idrott.  

Salmon et al (2005) fann att kvinnor inte var utsatta för större risk att ådra sig en ytterligare 

ACL-skada i jämförelse med män, detta stöds av siffror från svenska korsbandsregistret. 

Däremot har det visats att kvinnor som ådrar sig en reruptur var yngre (24 år) jämfört med 

män (29 år). (x-base 2011)  

1.3.6 Vikten av test efter ACL för säker återgång till idrott 

I den kliniska praktiken är det ofta sjukgymnasten som har det huvudsakliga ansvaret att 

bedöma när idrottaren är kapabel att tolerera de fysiska krav som dagliga aktiviteter och 

deltagande i idrott kräver (Narducci et al 2011). Det är en stor utmaning i den postoperativa 
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rehabiliteringsprocessen att bestämma en individs förmåga att deltaga i sport och det kräver 

noggrann utvärdering av vilka specifika påfrestningar som dennes sport innehåller.  

Då det ska fungera i den kliniska vardagen att göra denna bedömning är det av stor vikt att 

tester som är lätta att utföra och inte kräver dyr utrustning hittas och som adekvat kan visa om 

patienten är redo att återgå till sin idrott. 

Traditionellt fokuseras efter ACL-rekonstruktion på att mäta styrka i närliggande 

muskelgrupper, knälaxitet samt ROM (rörelseutslag) (Kvist 2004). Tester som isokinetisk 

styrkemätning användes tidigare som det enda redskapet, litteratur och erfarenhet hävdar dock 

att det saknas relevans mellan resultat på de isokinetiska styrkemätningarna och patienters 

upplevelser av sin knäfunktion och hur redo de känner sig att återgå till sin idrott (Harter et al 

1988 samt Lephart et al 1992, se Petschnig, Baron & Albrecht 1998). Därför utförs nu ofta 

funktionella hopptest i kombination med isokinetiskt styrketest (Petschnig, Baron & Albrecht 

1998). Östenberg et al konkluderade i sin studie från 1998 att funktionella test och 

isokinetiskt styrketest inte bör utföras separat. 

Funktionella test är designade att utvärdera olika förmågor som krävs för att delta i sport eller 

rekreation. Det som önskas kunna mäta är smärta, muskelkraft, ledstabilitet i flera rörelseplan, 

uthållighet, muskelflexibilitet, balans, proprioception, hastighet och spänst (Noyes, Barber & 

Mangine 1991; Narducci et al 2011; Hopper, Strauss, Boyle & Bell 2008).  

Fitzgerald, Lephart, Hwang & Wainner (2001) har visat att enbenshopp är viktiga när det 

kommer till att förutse om patienter kommer att ha besvär av instabilitet i sitt knä efter en 

ACL-skada. Ardern et al (2011a) såg i sin studie att patienter med god hoppförmåga hade 

större chans att återgå till idrott i jämförelse med patienter som hade dålig hoppförmåga. 

1.3.7 LSI 

Att jämföra det opererade benet med det icke-opererade benet har rekommenderats som en 

användbar metod att utvärdera funktionella nedsättningar (Barber, Noyes, Mangine, 

McCloskey & Hartman 1988). Limb Symmetry Index, LSI används ofta och det visar 

skillnaden i hoppresultat mellan de båda benen, uttryckt i procent. (Engelen-van Melick et al 

2012; Gustavsson et al 2006; Thomee et al 2011). Det beräknas enligt följande: 

Hoppresultat på opererat ben /Hoppresultat på icke-opererat ben * 100 

Det har visats i olika studier som utfört hopptester med friska försökspersoner att det normala 

förhållandet mellan benen är 85-90 procent (Gustavsson et al 2006; Barber et al 1988). 

Östenberg et al (1998) fann att deras försökspersoner, 101 friska kvinnliga fotbollspelare, 

uppvisade skillnader på 84-96 procent mellan det svagaste och det starkaste benet vid 
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isokinetiska styrkemätningar samt funktionella hopptest sammantaget. De fann ingen skillnad 

mellan det dominanta och det icke-dominanta benet. 

Många studier och kliniker använder sig av en LSI ≥ 90% (Engelen-van Melick et al 2012; 

Gustavsson et al 2006). Kvist (2004) rekommenderar ≥ 85% i sin studie vad gäller hoppen 

samt ≥ 90% vad gäller den isokinetiska styrkemätningen, detta använder sig även Petschnig, 

Baron & Albrecht (1998) sig av.  

Petschnig, Baron & Albrecht (1998) visade att det icke-opererade benet, oberoende av 

bendominans, adekvat kan användas som kontroll vid funktionell utvärdering vid 

rehabilitering. Dock bör man uppvisa viss försiktighet om det icke-involverade benet tidigare 

varit skadat.  

1.3.8 Hopptester 

Många olika hopp är beskrivna i litteraturen såsom enbenshopp på längden, i sidled, på tid 

samt på höjden. Många har även valt att titta på en kombination av olika test för att öka 

chanserna att hitta de patienter som inte är redo att återgå till idrott (Bolgla and Keskula 1997; 

Brosky, Nitz, Malone, Caborn & Rayens 1999; Noyes, Barber & Mangine 1991; Gustavsson 

et al 2006; Manske, Barbara & Wyatt 2003; Meylan, McMaster, Cronin, Mohammad, Rogers 

& de Klerk 2009; Narducci et al 2011; Reid, Birmingham, Stratford, Alcock & Giffin 2007; 

Ross, Langford & Whela 2002; Thomee, Neeter, Gustavsson,Thomee, Augustsson, Eriksson 

& Karlsson 2012). De olika studierna uppvisar en ICC (Intra Correlation Coefficient) på 0,77-

0,99 på de olika testkombinationerna. Värden mellan 0.90-1.00 anses inom 

rehabiliteringsområdet demonstrera en utmärkt test-retest reliabilitet (Manske, Barbara & 

Wyatt 2003).  

Meylan et al (2009) diskuterar i sin studie vikten av att välja test som utvärderar olika 

färdigheter då en person under idrottsliga aktiviteter utför rörelser i alla riktningar och 

hastigheter och att det är viktigt att det idrottare behöver vara bra på inför återgång till idrott 

verkligen testas. De anser att det är av stor vikt att inte välja alltför många olika test då det är 

viktigt att testproceduren är lätt och snabb att utföra. 

I denna studie valdes tre olika hopp; vertikalhoppet, trippelhoppet samt horisontalhoppet. 

Vertikalhoppet valdes eftersom det ofta förekommer som en naturlig del  i många idrotter 

(basket, fotboll, volleyboll etc). Det är även ett vanligt test som används mycket ute på fältet 

av tränare och idrottsutövare. Trippelhoppet valdes då det är ett enkelt hopp att utföra men det 

ställer stora krav på god styrka, spänst och koordination, i likhet med de andra två hoppen. 
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Horisontalhoppet valdes för att det var det mest använda hoppet inom utvärdering efter ACL-

rekonstruktion, både i studier och på klinik. 

 

1.3.9 Syfte och frågeställningar 

Huvudsyftet med denna studie var att undersöka om ett vertikalhopp eller ett trippelhopp 

uppvisade högre sensitivitet i jämförelse med ett horisontalhopp hos individer som genomgått 

ACL-rekonstruktion. Sensitiviteten = antalet försökspersoner som uppvisar onormala 

hoppresultat/ totala antalet försökspersoner, det vill säga den procentuella möjligheten att 

hopptestet skulle uppvisa onormal LSI hos försökspersonerna (Gustavsson et al 2006). 

Studien syftade även till att undersöka om individens kön påverkade resultatet och om 

prestationen på de olika hoppen hade ett samband med isokinetisk benstyrka respektive det 

knäspecifika självskattningsinstrumentet KOOS.  

Följande frågeställningarna undersöktes i denna studie. 

1. Skiljer sig absolutvärdena i de 3 hoppen mellan icke-opererat och opererat ben och 

beror den eventuella skillnaden på försökspersonens kön? 

2. Visar vertikalhoppet respektive trippelhoppet en större sensitivitet än horisontalhoppet 

samt föreligger könsskillnader? 

3. Skiljer sig absolutvärdena i quadricepsstyrka respektive hamstringsstyrka mellan icke-

opererat ben och opererat ben och beror det på kön och vilka aktioner 

(koncentrisk/excentrisk samt vinkelhastighet) som betraktas? 

4. Hur samverkar de absoluta värdena på respektive hopp mot absoluta värden på 

benstyrkan i alla aktioner? 

5. Hur samverkar LSI på respektive hopp mot LSI på benstyrkan i alla aktioner? 

6. Hur samvarierar LSI på respektive hopptest mot summa score på KOOSSport&Rekreation 

samt KOOSLivskvaltet? 

7. Skiljer sig KOOSSport&Rekreation respektive KOOSLivskvaltet mellan könen? 

 

2 Metod  

2.1 Försökspersoner 

Totalt 17 försökspersoner, 9 män och 8 kvinnor deltog i studien. De var mellan 16-58 år 

gamla med en medelålder på 28 år, se Tabell 1. 16 av försökspersonerna var inom 
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åldersgränsen 16-42 år, en var äldre (58 år gammal) vilket höjde medelåldern något. Tre 

personer var under 18 år och i dessa fall erhölls målsmans underskrift. 

16 försökspersoner hade genomgått primär unilateral ACL-rekonstruktion på Capio Artro 

Clinic i Stockholm, den klinik i Sverige där flest ACL-operationer utförs per år. En patient 

opererades av annan ortoped på annat sjukhus.  

 

Tabell 1. Patienternas karaktäristika 

 

 

Kön 

 

Ålder 

 

Längd 

(cm) 

 

Vikt 

(kg) 

 

Aktivitetsgrad  

innan skada 

Månader 

efter 

operation 

 

Opererat 

ben 

M 29 175 73 Korpen; fotboll, golf 7 V 

K 16 163 54 Skolidrott, ibland gym 9 H 

M 20 177 78 Hög; snowboard, 

skateboard 

8,5 V 

M 31 170 71 Hög; fotboll 9,5 H 

M 28 176 73 Hög; skidåkning  

Låg; fotboll,golf,squash 

7 V 

K 58 161 62 Motionsnivå; skidor 6,5 H 

K 26 175 65 Div3; fotboll 6 V 

M 42 185 83 Motionär; löpning, 

skidåkning 

6 H 

K 16 167 61 Hög; fotboll 6 V 

K 37 175 70 Motion; springer, gym, 

skidor, vandrar 

7 V 

K 20 177 85 Elitnivå; handboll 6 V 

K 27 163 63 Div1, innebandy 6 H 

M 16 180 65 Ungdom elit; fotboll 6 V 

M 26 180 85 Låg; orientering, fotboll 

div5 

6 V 

M 39 178 75 Generell fitness; squash, 

running, sailing 

6 V 

K 19 173 62 Elit; gymnastik 12 V 

M 26 186 80 Div 3, innebandy 6 V 

9M/8K 28 174 71  7,1 12V/5H 
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Hamstringsgraft användes i samtliga fall då det huvudsakligen var den teknik som användes 

på kliniken. Försökspersonerna hade genomgått 6-12 månaders rehabilitering hos olika 

sjukgymnaster i Stockholms län. Testkliniken hade ett rehabprotokoll som fanns tillgängligt 

på deras hemsida för de behandlande sjukgymnasterna i länet, bilaga 1. I korthet innebar 

rehabprotokollet att patienterna fick belasta från dag 1, dock avlasta med 2 kryckkäppar i 3-4 

veckor. Övningar i OKC < 30 grader knäflexion var inte tillåtet de första 6 veckorna. Efter 6 

veckor var belastade övningar i OKC > 30° knäflexion tillåten. Under fas 4 (3-4 månader) var 

fullt aktivt rörelseomfång i OKC med successivt stegrad belastning tillåten och joggning fick 

påbörjas. I samband med att försökspersonerna skrevs in för sin ACL-rekonstruktion ombads 

de på nätet fylla i frågor angående deras aktivitetsgrad innan skada (x-base 2011), se tabell 1.  

Försökspersonerna rekryterades genom att de tillfrågades i anslutning till det test de kallades 

till 6 månader efter ACL-rekonstruktion, då utfördes enligt rutin ett isokinetiskt styrketest 

samt ett horisontalhopp. Två personer som tillfrågades avböjde att vara med på grund av 

tidsbrist från deras sida. En person exkluderades då hon hade smärta i sitt knä. I samband med 

6-månaderstestet ombads försökspersonerna även att fylla i KOOS på ett nätbaserat 

frågeformulär. Vid insamlingen av data hade tre av försökspersonerna ännu inte fyllt i detta 

formulär.  

2.1.1 Inklusionskriterier 

Unilateral ACL-rekonstruktion ≥6 månader postoperativt. 

2.1.2 Exklusionskriterier 

Ingen tidigare ACL-rekonstruktion på samma eller kontralateralt ben. Ingen menisksutur i 

samband med ACL-rekonstruktionen. Ingen smärta, svullnad eller nedsatt ROM i knäet.  

2.2 Procedur 

En testledare (utbildad sjukgymnast med mer än 10 års klinisk erfarenhet inom 

idrottsmedicin) utförde hopptesterna. Styrkemätningen utfördes av tre andra sjukgymnaster 

som vanligtvis utför dessa mätningar. Alla tester utfördes vid ett och samma mättillfälle. 

Den testordning som enligt rutin följdes på kliniken valdes. Först värmde försökspersonerna 

upp på ergometercykel i 10 minuter (valfri hastighet och belastning). Vid denna tidpunkt 

tillfrågades försökspersonerna om de kunde tänka sig att utföra ytterligare två hopptest i 

samband med det ursprungliga hopptestet. Studien presenterades (en skriven kort 

sammanfattning, bilaga 3) under uppvärmningen på ergometercykeln och de fick då 
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bestämma sig om de ville delta eller inte. I samband med detta fick de fylla i och skriva under 

ett dokument (medgivandeformulär) där de godtog att deltaga i studien, bilaga 4. Detta i 

enlighet med Helsingforsdeklarationen. 

Efter styrketesterna gavs försökspersonerna ett val att antingen cykla fem minuter eller börja 

direkt med hopptesterna. 

2.3 Metoddiskussion 

Vertikalhoppet har visat olika resultat på validitet och reliabilitet, troligtvis beroende på det 

stora antalet olika testmetoder som använts (Brosky et al 1999 ; Barber et al 1990; de Salles, 

Vasconcellos, de Salles, Fonseca & Dantas 2012; Gustavsson et al 2006; Meylan et al 2009 ; 

Menzel, Chagas, Szmuchrowski, Araujo, Campos & Giannetti 2010; Petschnig, Baron, 

Albrecht 1998; Reid et al 2007). De flesta metoder som mäter vertikalhopp har uppkommit 

efter det ursprungliga Sargent Jump test där skillnaden mäts mellan en persons stående 

räckhöjd och hur högt personen kan hoppa upp och nå på en vägg (Klavora 2000, Sargent 

1921). Den kallas även ”Jump and Reach”. En variant av Sargent jump test är ”Vertec”, där 

försökspersonerna ska hoppa upp och slå bort rörliga delar på en vertikal fristående 

anordning. Den totala hopphöjden subtraheras sedan från den stående räckhöjden. (Menzel et 

al 2010) Vidare finns ”Abalakows jump” respektive ”Toronto Belt Jump” där ett måttband 

fästs runt hopparens midja och i en löpande anordning på golvet. Här mäts skillnader i 

hopparens höftposition. (Klavora 2000) Vidare finns sofistikerade metoder där flygtiden mäts 

och räknas om till hopphöjd, här kan nämnas Just Jump System (Klavora 2000), 

Jumpergometer som Petschnig, Baron & Albrecht (1998) använde sig av samt Gustavsson et 

al (2006) metod där infrarött ljus användes.  

De Salles et al 2012 tittade på validiteten och reproducerbarheten på Sargent jump test ("Jump 

and Reach"), det är den enda studien som hittats som tittat på validiteten för Sargent jump 

test. De jämförde Sargent jump test med ett vertikalhopp utfört på en plattform som bestämde 

hopphöjden från hur länge hopparen var i luften mätt med fotoelektriska elektroder i ett 

laboratorium (gold standard) för att fastställa validiteten. De fann mycket god validitet samt 

reproducerbarhet mellan hoppen med Sargent jump test, även om det var fler än en testledare 

vid utförandet. Deras slutsats var att denna metod är en mycket användbar och valid metod att 

mäta kraft och hoppförmåga. 

 

De olika mätmetodernas reliabilitet, validitet samt sensitivitet visas i Tabell 2.  
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Tabell 2. Vertikalhopp: reliabilitet, validitet samt sensitivitet 

Författare Typ av test Reliabilitet 

ICC 

Validitet 

ICC 

Sensitivitet % 

(Vald LSI-nivå) 

Barber et al ”Jump and 

Reach” 

- - 48 (90 %) 

De Salles et al ”Jump and 

Reach” 

0.99 0.99 - 

Menzel et al Vertec 0.97 - - 

Gustavsson et al Kontaktmatta 0.97 - 86 (90 %) 

Petschnig et al Jumpergometer > 0.89 - 72-93 (90 %) 

 

Metoden "Jump and Reach" som beskrivs i litteraturen av Barber et al (1990) och de Salles et 

al (2012) valdes. Denna metod valdes eftersom ett test som är enkelt att utföra på klinik och 

inte kräver dyr utrustning är mest klinikvänlig och därmed att föredra.  

Vid trippelhoppet följdes utförande som Noyes, Barber & Mangine (1991) beskriver. 

Det fanns inte lika mycket dokumenterat om trippelhoppet.  

Reliabilitet på trippelhoppet har visats vara bra med en ICC på 0,88-0,97 (Bandy, Rusche & 

Tekulve 1994; Bolgla & Keskula 1997; Ross et al 2002).  

Noyes, Barber & Mangine (1991) visade dock att trippelhoppet hade låg sensitivitet, 50 

procent och de rekommenderade i sin studie att minst två av någon av de tester de utförde 

(horisontalhopp, trippelhopp, hopp på tid samt sidohopp) skulle användas för att öka 

sensitiviteten. Alla de fyra testerna kunde användas separat, Noyes, Barber & Mangine (1991) 

rekommenderade att de i så fall skulle användes i kombination med exempelvis isokinetisk 

styrkemätning. Petschnig, Baron & Albrecht (1998) uppvisade en låg sensitivitet, 16 procent 

vid trippelhoppet hos patienter 54 veckor efter ACL-rekonstruktion, i jämförelse med 

horisontalhoppet och vertikalhoppet där de hos samma patientgrupp hittade en sensitivitet på 

28 respektive 72 procent. Hamilton, Shultz, Schmitz & Perrin (2008) fann att trippelhoppet 

var en stark prediktor till vertikalhoppet och de konstaterade att trippelhoppet är ett 

användbart kliniskt test för att förutse en atlets styrka och kraft i de nedre extremiteterna.  

Reid et al 2007 visade en god longitudinell validitet gällande trippelhoppet samt 

horisontalhoppet. De mätte validiteten genom att jämföra resultaten från hopp utförda 22 

veckor postoperativt med resultaten från samma hopp utförda 16 veckor postoperativt. Deras 

hypotes för att säkerställa en god validitet var att förändringarna i hopplängd  mellan 
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mättillfällena var signifikant större i det opererade benet än i det icke-opererade benet och 

förändringen av LSI mellan mättillfällena hade en moderat korrelation med ett subjektivt 

formulär försökspersonerna fick fylla i där de rapporterade sina subjektiva knäbesvär.   

Vid horisontalhoppet följdes det utförande som i litteraturen är beskrivet av olika författare, 

däribland Reid et al (2007) och Barber et al (1988). Utvärdering av funktionell prestation efter 

ACL-rekonstruktion är ofta begränsad till just detta hopp. Engelen-van Melick et al (2012) 

visade i sin reviewartikel att horisontalhoppet användes som ”gold standard” i de flesta 

studier, detta stöds av Gustavsson et al (2006).  

Flera studier (Bandy, Rusche & Tekulve1994; Bolgla & Keskula 1997; Meylan et al 2009; 

Reid et al 2007; Gustavsson et al 2006) har visat att reliabiliteten hos detta test är hög, en ICC 

på mellan 0,92-0,99 har uppvisats, se tabell 3. 

Dock är sensitiviteten att upptäcka funktionella nedsättningar efter ACL-skada relativt låg 

med detta test, från 42-63% (Gustavsson et al 2006; Itoh, Kurosaka, Yoshiya, Ichihashi & 

Mizuno 1998; Noyes, Barber & Mangine 1991). Gustavsson et al (2006) visade en sensitivitet 

på 53% (ACL-skadade) respektive 63% (ACL-rekonstruerade) vid en LSI-nivå på 90% vilket 

är liknande de siffror Noyes, Barber & Mangine (1991) samt Itoh et al (1998) fann i sina 

studier. Itoh et al (1998) rapporterade en sensitivitet på 42% (ACL-skadade) medan Noyes, 

Barber & Mangine (1991) (ACL-skadade) rapporterade en sensitivitet på 52%, dessa två hade 

dock valt en LSI-nivå på 85%. 

En god longitudinell validitet uppvisades av Reid et al 2007.  

 

Tabell 3. Reliabilitet (ICC), horisontalhoppet 

Författare  Publiceringsår Antal försökspersoner ICC 

Bandy et al 2004 18 0.93 

Bolga & Keskula 1997 20 0.96 

Meylan et al  2009 80 0.98 

Reid et al 2007 42 0.92 

Gustavsson et al  2006 15 0.95 

 

Isokinetisk koncentrisk och excentrisk styrkemätning utfördes i Biodex System 3. Två 

olika vinkelhastigheter användes, 90˚/sekund samt 240˚/sekund. Olika isokinetiska 

mätutrustningar används i litteraturen och det är en reliabel metod att mäta Peak Torque vid 

knäflexion samt knäextension (Engelen-van Melick et al 2012).  
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Försökspersonerna skattning på KOOS jämfördes med hoppen samt det isokinetiska 

styrketestet. KOOS är ett knäspecifikt instrument för utvärdering av patientens upplevelse av 

sitt knä och knärelaterade besvär och det utvärderar både kort- och långsiktiga konsekvenser 

av en knäskada. Instrumentet utvecklades 1995 av Ewa Roos med kollegor på Lunds 

Universitet samt i Vermont, USA. De utvecklade den svenska och den amerikanska versionen 

simultant (Roos & Lohmander 2003).  

Instrumentet evaluerar/utvärderar fem olika kategorier:  

1. Smärta 

2. Andra symtom såsom svullnad, ledmobilitet och mekaniska symtom 

3. Funktion i sitt dagliga liv 

4. Funktion inom sport och rekreation 

5. Knärelaterad livskvalitet  

Frågorna innefattar tidsperioden ”den senaste veckan”. Standardiserade svarsalternativ ges 

och varje fråga har en poäng från 0 (inga besvär) till 4 (extrema besvär). En normaliserad 

skala beräknas för varje aspekt där 100 indikerar inga symtom och 0 indikerar extrema besvär 

(Roos & Lohmander 2003; Salavati, Akhbari, Mohammadiy, Mazaheriz & Khorrami 2011). 

En total summa för alla aspekter har inte validerats och rekommenderas inte då de fem 

kategorierna bör tolkas separat (Roos & Lohmander 2003).  

De två sistnämna variablerna av KOOS användes; KOOSSport&Rekreation samt KOOSlivskvalitet då 

dessa två kategorier är mest intressanta för studiens ändamål och vald patientgrupp. Salavati 

et al (2011) har visat att KOOS är reliabel (ICC mellan 0,75-0,93 på alla kategorier) samt 

valid hos atleter som genomgått en ACL-rekonstruktion. 

2.4 Mätmetoder 

2.4.1 Hopptester 

Ett testprotokoll hade utformats och noga gåtts igenom av testledaren samt dennes handledare 

innan testerna påbörjades, bilaga 5. 

Innan testhoppen påbörjades fick försökspersonerna utföra tre övningshopp på varje ben med 

valfri vila mellan hoppen. De började alltid hoppa med sitt icke-opererade ben. 

Utförandet av hoppet gicks noga igenom innan testhoppen. Testledaren följde noggrant det 

utformade testprotokollet. Hoppen utfördes i slumpvis ordning i 6 olika kombinationer, detta 

för att undvika trötthet på ett specifikt test om det alltid låg sist i hoppserien. 
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Tre testhopp utfördes på ett ben i taget, försökspersonerna började alltid hoppa med sitt icke-

opererade ben. Det bästa av tre hopp mättes. Om de hoppade längst på sitt sista försök fick de 

utföra ett fjärde och sista hopp.  

Försökspersonerna blev instruerade innan varje specifikt test att vid landning bibehålla foten 

på plats (inga extra hopp eller fotrörelser tilläts) i 2-3 sekunder tills testledaren markerat 

längden på hoppet. Ett icke-godkänt hopp definierades enligt följande: nedslag av det andra 

benet, nedslag av övre extremiteten, tappad balans eller ytterligare hopp vid landning enligt 

Reid et al (2007). 

Om hoppet blev underkänt påmindes försökspersonen om den korrekta landningen och hoppet 

gjordes om. En gräns på fem icke-godkända hopp sattes upp även om de då inte lyckades 

uppnå tre godkända hopp, kriteriet var dock att minst ett hopp bedömdes som godkänt. 

Vid alla hopp uppmuntrades ben- samt armrörelser. Detta för att testerna skulle vara så 

funktionella som möjligt, det vill säga så likt idrottarens verklighet som möjligt.  

Försökspersonerna fick efter varje hoppomgång skriftligen svara på följande frågor gällande 

det opererade benet: 

 

1. Hur rädd var du inför testet?  

I__________________________________________________I 

0 ingen rädsla         10 värsta tänkbara rädsla  

 

2. Hur mycket tog du i?  

0-25%  25-50%  50-75%  75-100% 

 

3. Hur ont gjorde det?  

I__________________________________________________I 

0 ingen smärta         10 värsta tänkbara smärta 

 

Vid vertikalhoppet gavs följande hoppinstruktion till försökspersonerna: 

”Nu ska du utföra ett vertikalhopp, det innebär att du hoppar ett maxhopp på höjden. Din 

startposition är stående på testbenet med samma sida mot väggen. Du står med handen i 

midjan och armbågen rakt ut åt sidan så att armbågen nuddar väggen. Detta är så långt från 

väggen du sedan ska stå vid varje hopp.  

Du sträcker dig nu så högt du kan utan att lyfta hälen och ritar ett streck på griffeltavlan med 

den arm som är närmast väggen (= den stående räckhöjden). 
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Du böjer nu snabbt på knät, så mycket du själv väljer, och hoppar så högt du kan och ritar ett 

streck på väggen. Arm- och benrörelser är tillåtet. Det är viktigt att du nuddar väggen i 

hoppets högsta läge samt att du håller armen helt rak. 

Landningen sker på ett och samma ben. Om hoppet blir underkänt kommer jag att påminna 

om den korrekta landningen.” 

 

Hoppet utfördes vid en vägg där svart griffelfärg målats på en cirka 1x2 meter stor yta. Kalk 

målades med en krita på patientens pekfingertopp mellan varje testhopp. Om det ritade 

strecket inte syntes tillräckligt bra på väggen efter hoppet ritade försöksledaren ett mer tydligt 

streck innan nästa hopp utfördes.  

Om så behövdes gavs repeterad information om vikten av landningen. Tre övningshopp 

utfördes med det icke-opererade benet. Därefter påbörjades testhoppen. 

Efter avklarade 3-4 godkända hopp mättes avståndet (i cm) mellan den stående räckhöjden 

och den högsta hopphöjden. Alla kritmärken på väggen togs bort innan samma procedur 

utfördes på det opererade knät.  

 

Vid trippelhoppet gavs följande hoppinstruktion till försökspersonerna: 

”Nu ska du utföra ett trippelhopp, det innebär att du hoppar tre sammanhängande hopp så 

långt du kan på ett ben.  
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Din startposition är stående på testbenet med tårna på startlinjen. Du börjar på ditt icke-

opererade ben. Du utför tre sammanhängande hopp så långt du kan på ett och samma ben. 

Arm- och benrörelser är tillåtet”. 

Tre övningshopp utfördes med det icke-opererade benet. Därefter påbörjades testhoppen. En 

bit tejp klistrades på golvet vid nedslaget, vid testbenets häl. Om försökspersonen hoppade 

längre på sina nästkommande hopp flyttades tejpbiten fram, annars fick den sitta kvar. Efter 

3-4 normala hopp mättes distansen (i cm) mellan startlinjen och tejpbiten. Tejpbiten togs 

därefter bort innan samma procedur utfördes med det opererade benet. 

 

Vid horisontalhoppet gavs följande hoppinstruktion till försökspersonerna: 

”Nu ska du utföra ett horisontalhopp, det innebär att du hoppar så långt du kan på ett ben. 

Din startposition är stående på testbenet med tårna på startlinjen. Du börjar på ditt icke-

opererade ben. Du hoppar nu så långt du kan och landar på samma ben. Arm- och benrörelser 

är tillåtet.” 

Tre övningshopp utfördes med det icke-opererade benet. Därefter påbörjades testhoppen. En 

bit tejp klistrades på golvet vid nedslaget, vid testbenets häl. Om försökspersonen hoppade 

längre på sina nästkommande hopp flyttades tejpbiten fram, annars fick den sitta kvar.  

Efter 3-4 godkända hopp mättes distansen (i cm) mellan startlinjen och tejpbiten. Tejpbiten 

togs därefter bort innan samma procedur utfördes med det opererade benet. 

2.4.2 Isokinetiskt styrketest 

Koncentrisk muskelstyrka mättes i båda hastigheterna, excentrisk muskelstyrka mättes endast 

på den långsamma hastigheten. Försökspersonerna spändes fast i en stol med remmar i kors 

över bröstet. De satt med låren understödda med 90˚ flexion i höft samt i knä. Det ben som 

skulle testas spändes fast med en rem över ankeln i en rörlig arm. Denna rörliga arm styrde 

sedan patientens ben i de olika testutförandena. Rörelsecentrum av den rörliga armen ställdes 

noga in till rörelseaxeln i försökspersonens knä och en vadderad rem spändes fast så långt ner 

på tibia som möjligt. Rörelseomfånget sattes till 10-90˚ på den rörliga armen. Noga 

instruktion gavs av testledaren inför varje test och patienten fick utföra 5 övningssparkar 

innan varje testomgång. På den långsamma hastigheten utfördes 5 testsparkar och på den 

snabba hastigheten utfördes 10 testsparkar. Det var 30 sekunders vila mellan varje 

testomgång. Det ickeopererade benet testades alltid först. Det bästa resultatet (högsta Peak 

Torque) togs med till vidare analys.  
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2.5 Statistisk metod/ Data-analys 

Statistica 64 användes.  

Initialt testades datans normalfördelning med hjälp av Shapiro Wilks W-test.  

ANOVA (Repeated Measures Analysis of Variance) användes för att söka signifikanta 

skillnader. Om en signifikant huvudeffekt eller interaktion fanns genomfördes ett 

efterföljande Tukey posthoc-test för att säkerställa signifikans, gällande alla ANOVA. 

Signifikansnivån sattes till < 0,05 om inget annat anges. 

Spearman Rank Order Correlation användes för att beräkna korrelation mellan två variabler. 

Medelvärde, standardavvikelser (SD) samt p-värde mellan de olika hoppen, värden på styrkan 

i olika vinkelhastigheter samt skillnader kvinnor/ män beräknades. 

Vidare beräknades LSI samt sensitiviteten för hopptesterna och det isokinetiska styrketestet. 

 

3. Resultat  

3.1 Hoppen och eventuella könsskillnader  

Försökspersonerna hoppade signifikant längre med sitt icke-opererade ben än med sitt 

opererade ben, signifikans förelåg i alla tre hoppen. Inga könsskillnader förelåg mellan icke-

opererat och opererat ben vid horisontalhoppet och vertikalhoppet.  

 

Tabell 4. Funktionella test, absoluta värden; medelvärde i cm samt ± standardavvikelse  

 Vertikalhopp  

cm ±SD 

Trippelhopp  

cm ±SD 

Horisontalhopp  

cm ±SD 

Icke-opererat ben: 

Alla 

 

23,1 ±6,4 

 

466,3 ±89,9 

 

148,1 ±30,1 

Män 25,7 ±6,0 516,6 ±71,8 157,8 ±32,5 

Kvinnor 20,1 ±5,8 409,7 ±75,4 137,3 ±24,7 

Opererat ben: 

Alla 

 

17,6 ±6,2 

 

441,9 ±84,5 

 

138,9 (±32,1) 

Män 19,3 ±6,1 484,7 ±70,2 151,5 ±27,7 

Kvinnor 157 ±6,2 393,7 ±75,4 124,7 ±32,4 
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Däremot förelåg en könsskillnad vid trippelhoppet, kvinnorna hoppade signifikant kortare än 

männen på både det icke-opererade benet samt det opererade benet. Se tabell 4. 

LSI för vertikalhoppet uppvisade signifikant lägre värde än för de andra hoppen. Ingen 

signifikans hittades mellan LSI för horisontalhoppet och LSI för trippelhoppet. Inga 

signifikanta skillnader mellan könen förelåg, se tabell 5. 

 

Tabell 5. LSI för hoppen 

 Vertikalhopp Trippelhopp Horisontalhopp 

LSI % alla ±SD 

Min-max 

75,5 ±13,8 

56,0-96,0 

95,0 ±5,3 

83,4-102,2 

93,8 ±10,2 

73,3-116,7 

LSI (%) män ±SD 

Min-max 

74,8 ±13,6 

56,9-96,0 

94,0 ±6,4 

83,4-102,2 

97,2 ±10,3 

82,3-116,7 

LSI (%) kvinnor ±SD 

Min-max 

76,2 ±15 

56,0-90,7 

96,1 ±4 

88,2-99,9 

89,9 ±9,1 

73,3-101,4 

 

Sensitiviteten presenteras i procent för de olika hoppen på en godkänd LSI-nivå ≥ 90 %, se 

tabell 6. Vertikalhoppet uppvisade högst sensitivitet. 

 

Tabell 6. Sensitiviteten för hoppen (LSI ≥ 90%) 

Hopp Sensitiviteten (%) 

Vertikalhopp 88,2 

Trippelhopp 23,5 

Horisontalhopp 35,3 

 

3.2 Styrkan samt eventuella könsskillnader 

Medelvärdet samt standardavvikelse för alla försökspersoners Peak Torque-värde för varje 

hastighet och aktion på icke-opererat ben respektive opererat ben presenteras i tabell 7.  
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Tabell 7. Isokinetiskt styrketest, absoluta värden; medelvärde i cm samt  

± standardavvikelse  

Aktionstyp Muskelgrupp 

Vinkelhastighet  

Peak torque (N-M) 

icke-opererat ben 

Peak torque (N-M) 

opererat ben 

Koncentrisk Quadriceps 90˚/sekund 182,3 (±38,2) 152,2 (±40,4) 

Koncentrisk Hamstrings 90˚/sekund 98,5 (±24,6) 88,3 (±25,9) 

Koncentrisk Quadriceps 240˚/sekund 112,2 (±24,7) 99,7 (±24,0) 

Koncentrisk Hamstrings 240˚/sekund  71,5 (±15,2) 65,3 (±17,1) 

Excentrisk Quadriceps 90˚/sekund 235,1 (±74,2) 208,2 (±68,8) 

Excentrisk Hamstrings 90˚/sekund 152,3 ±46,4 133,7 (±37,8) 

 

Statistiskt signifikanta skillnader förelåg mellan icke-opererat ben och opererat ben vid alla 

hastigheter på quadriceps. För Hamstrings fanns en statistiskt signifikant skillnad mellan 

benen beroende på vilken aktion som betraktades. Vid den långsamma hastigheten för 

koncentrisk samt excentrisk hamstringsstyrka förelåg statistiska signifikanta skillnader mellan 

benen, dock ingen vid den snabba hamstringsstyrkan, se tabell 7. Inga signifikanta 

könsskillnader förelåg. 

LSI för de olika styrketesterna presenteras i tabell 8, inga statistiska skillnader förelåg mellan 

de olika testerna.  

 

Tabell 8. LSI för den isokinetiska styrkan 

Aktionstyp Muskelgrupp Vinkelhastighet  LSI procent ± SD 

Koncentrisk Quadriceps 90˚/sekund 83,1 ± 10,8 

Koncentrisk Hamstrings 90˚/sekund 89,3 ± 9,9 

Koncentrisk Quadriceps 240˚/sekund 89,0 ± 8,5 

Koncentrisk Hamstrings 240˚/sekund 91,0 ± 11,1 

Excentrisk Quadriceps 90˚/sekund 89,5 ± 16,3 

Excentrisk Hamstrings 90˚/sekund 89,4 ± 13,4 

 

I tabell 9 presenteras sensitiviteten på en vald nivå av LSI ≥ 90 % för de olika styrketesterna. 

Resultaten visar att 70,6 procent uppvisar onormala resultat på quadricepsstyrka vid långsam 
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hastighet (90˚/sekund). Om de övriga hastigheterna och aktionstyperna för hamstrings och 

quadriceps betraktas visas lägre sensitivitet, 53-58,8 procent.  

 

Tabell 9. Sensitiviteten för de isokinetiska styrketesterna (LSI ≥ 90%) 

Aktionstyp Muskelgrupp Vinkelhastighet  Sensitivitet (%) 

Koncentrisk Quadriceps 90˚/sek 70,6 

Koncentrisk Hamstrings 90˚/sek 53,0 

Koncentrisk Quadriceps 240˚/sek 58,8 

Koncentrisk Hamstrings 240˚/sek 53,0 

Excentrisk quadriceps 90˚/sek 58,8 

Excentrisk hamstrings 90˚/sek 58,8 

 

3.3 Hopp vs styrka samt eventuella könsskillnader 

Gällande de absoluta värdena (opererat ben) uppvisade både vertikalhoppet som trippelhoppet 

ett statistiskt samband med explosiv extensorstyrka (240˚/sekund), r=0,75 respektive r=0,73. 

Övriga korrelationer var låga-moderata, se tabell 10. 

 

Tabell 10. Korrelation mellan absoluta värden på styrketesten respektive hopptesten 

gällande opererat ben 

* indikerar en signifikant korrelation 

PT= Peak Torque k=koncetrisk q=quadriceps 90= 90˚/sekund h=hamstrings 240=240˚/sekund e=ecentrisk 

 PTkq 90 PTkh 90 PTkq 240 PTkh 240 PTeq 90 PTeh 90 

Vertikal 0,55* 0,41 0,75* 0,50* 0,49* 0,38 

Trippel 0,50* 0,49* 0,73* 0,58* 0,47 0,45 

Horisontal 0,35 0,52* 0,59* 0,50* 0,34 0,36 
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Figur 1. LSI för alla tester med ± SD som errorbars 

 

Inget statistiskt samband förelåg mellan LSI för vertikalhoppet samt LSI för någon av de olika 

styrkorna, däremot förelåg samband mellan LSI för trippelhoppet samt LSI för 

extensorstyrkan (quadriceps), både långsam och snabb/explosiv. Ytterligare ett samband 

förekom mellan LSI för horisontalhoppet samt LSI för snabb/explosiv flexorstyrka 

(hamstrings). LSI för alla test, se figur 1. Korrelationer för hoppen i jämförelse med 

styrketesten, se tabell 11. 

 

Tabell 11. Korrelation mellan LSI hoppen samt LSI isokinetiska styrkan 

* indikerar en signifikant korrelation 

k=koncetrisk q=quadriceps 90= 90˚/sekund h=hamstrings 240=240˚/sekund e=ecentrisk 

 kq 90 kh 90 kq 240 kh 240 eq 90 eh 90 

Vertikal 0,27 0,26 0,23 0,30 0,37 0,04 

Trippel 0,61* 0,12 0,60* 0,04 0,24 -0,29 

Horisontal 0,26 0,45 0,18 0,53* 0,04 0,00 
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10 av 17 försökspersoner uppvisade onormala resultat (LSI ≥ 90%) på den excentriska 

quadricepsstyrkan samt den excentriska hamstringsstyrkan. Av dessa 10 var 7 godkända på 

horisontalhoppet (LSI ≥ 90%). Ett antal försökspersoner (70 procent) hade onormal excentrisk 

muskelstyrka i quadriceps men uppvisade normala resultat på horisontalhoppet. Vid liknande 

jämförelse med vertikalhoppet var det en försöksperson (10 procent) som uppvisade normal 

LSI. Trippelhoppet var det hopp där den största andelen försökspersoner uppvisade normalt 

hoppresultat samtidigt som de uppvisade onormalt test på styrkan, se tabell 12.  

 

Tabell 12. Andelen försökspersoner (%) som uppvisade onormala resultat (LSI) på 

styrketest samtidigt som de uppvisade normala resultat på hopp (LSI) 

Aktionstyp Muskelgrupp 

Vinkelhastighet 

Vertikal- 

hopp (%) 

Trippel- 

hopp (%) 

Horisontal- 

hopp (%) 

Konc. quadriceps 90˚/sek 0 75 58 

Konc. hamstrings 90˚/sek 11 78 44 

Konc. quadriceps 240˚/sek 10 70 50 

Konc. hamstrings 240˚/sek 11 78 44 

Ecc. quadriceps 90˚/sek 10 70 70 

Ecc. hamstrings 90˚/sek 10 90 70 

   

3.4 Hopp vs KOOS samt eventuella könsskillnader 

Resultatet av KOOS på de två valda kategorierna KOOSSport&Rekreation samt KOOSlivskvalitet 

presenteras i tabell 13.  

 

Tabell 13. KOOS män - kvinnor 

 KOOSSport&Rekreation KOOSlivskvalitet 

Alla försökspersoner, median 

Min-max 

75,0 

(45-95) 

46,9 

(25-93,7) 

Män, median 

Min-max 

77,5 

(50-95) 

43,7 

(25-81,2) 

Kvinnor, median 

Min-max 

72,5 

(45-95) 

71,9 

(25-93,7) 



25 

 

Det förelåg ingen korrelation mellan LSI för alla hoppen samt någon av de båda kategorierna 

KOOS. Ingen signifikant skillnad mellan könen kunde ses på de båda kategorierna. Hos 

männen förelåg dock en signifikant skillnad mellan de båda kategorierna, de skattade 

signifikant lägre på KOOSlivskvalitet i jämförelse med KOOSSport&Rekreation. 

3.5 Frågeformulär 

Utifrån de frågor försökspersonerna besvarade efter varje hoppomgång gällande sitt opererade 

ben visade det att det test som de flesta hade mest rädsla inför var trippelhoppet där de i 

genomsnitt angav VAS:1,8. Genomsnittsvärdet för horisontalhoppet och vertikalhoppet var 

1,4 respektive 1,2. Ingen statistisk beräkning utfördes på dessa data.  

Ingen av försökspersonerna uppgav hög smärta vid något av hoppen. 

Alla utom två personer uppgav att de tog i 75-100 procent. En av dessa personer angav 50-75 

procent på vertikalhoppet och den andra angav 50-75 procent på både vertikalhoppet och 

horisontalhoppet. 

 

4. Diskussion 

Studiens huvudsyfte var att se om vertikalhoppet ”Jump and Reach” eller ett trippelhopp 

uppvisade högre sensitivitet än horisontalhoppet som ofta i studier samt i den kliniska 

vardagen används som ”gold standard”. Det var även av intresse att se hur de olika hoppen 

relaterade till isokinetisk styrkemätning och KOOS samt om eventuella könsskillnader 

förelåg.  

Studiens huvudfynd var att vertikalhoppet uppvisade en högre sensitivitet vid test 7 månader 

efter ACL-rekonstruktion i jämförelse med horisontalhoppet samt trippelhoppet. 

Valet av hopp som användes i studien baserades på dels hur vanligt förekommande de var i 

litteraturen och på kliniken och dels på hur relevanta de var med tanke på idrottsligt 

utförande. Alla valda test uppvisade en god reliabilitet samt en god validitet då litteraturen 

genomsöktes. De mäter alla styrka, koordination och spänst, alla viktiga delar för att klara av 

att återgå till sin tidigare idrott. Horisontalhoppet är det mest förekommande funktionella test 

som används för utvärdering av ACL-rekonstruktion, både i studier och på klinik, därav valet 

av detta test. Vidare önskades detta test jämföras med andra test då författarens och dess 

kollegor sett tendenser på att patienter uppvisar ett mycket gott resultat på horisontalhoppet då 

man tittar på LSI 6 månader efter ACL-rekonstruktion. Vertikalhoppet valdes då det är ett test 

som används mycket av tränare och idrottsutövare ute på fältet och det är även vanligt 
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förekommande i en mängd idrotter. Trippelhoppet uppvisade överraskande goda resultat med 

avseende på LSI, med detta i åtanke hade ett sidohopp möjligen varit ett bättre val.  

4.1 LSI samt sensitivitet för hoppen 

Denna studie fann ett LSI för vertikalhoppet på 75,5 procent vilket kan jämföras med 

Petschnig, Baron & Albrecht (1998) som uppvisade ett LSI på 74,9 procent (54 veckor efter 

ACL-rekonstruktion, n=25) och Gustafsson et al (2006) som uppvisade ett LSI på 76 procent 

(6 månader efter ACL-rekonstruktion, n=35). Vidare studier som kan jämföras med är 

Thomee et al (2012) som uppvisade 77,3 procent (6 månader efter ACL-rekonstruktion, 

n=82) samt Barber et al (1988) som uppvisade 77 procent (ACL-skada, n=35). Dessa resultat 

är intressanta då det är nära på identiska resultat på LSI oberoende av testmetod för 

vertikalhoppet. Petschnig, Baron & Albrecht (1998) använde sig av Jumpergometer och 

Gustavsson et al (2006) använde sig av en datoriserad kontaktmatta i kombination med 

infrarött ljus. 

Vid jämförelse med denna studies resultat på LSI för horisontalhoppet (93,8 procent) kan 

resultatet från Barber et al (1988), Thomee et al (2012), Petschnig, Baron & Albrecht (1998) 

samt Reid et al (2007) ses uppvisa LSI mellan 82-88,4 procent. Vid trippelhoppet visar 

Petschnig, Baron & Albrecht (1998) samt Reid et al (2007) värden på LSI på 89,5 respektive 

87,7 procent, emedan denna studies resultat var 95 procent. Försökspersonerna i denna studie 

uppvisade något bättre resultat än vad tidigare studier visat på horisontalhoppet respektive 

trippelhoppet. Detta skulle kunna förklaras med att försökspersonerna som opereras på Capio 

Artro Clinic vet att de vid deras återbesök vid 6 månader kommer att utföra ett horisontalhopp 

och de flesta sjukgymnaster därför tränar sina patienter inför detta. Bolgla & Keskula (1997) 

har visat att det krävs fler repetitioner för att prestera ett jämnt resultat på horisontalhoppet i 

jämförelse med trippelhopp, 6 meter hopp på tid samt sidohopp. Detta kan dock inte förklara 

resultatet på trippelhoppet. 

Det finns olika sätt att presentera sina resultat på i litteraturen. Thomee et al (2012) 

presenterade sina resultat enligt definitionen ”successrate” det vill säga andelen patienter i 

procent som uppnådde en LSI på ≥ 80, ≥ 85, ≥ 90, ≥ 95 respektive ≥ 100%. Andra studier 

presenterar istället hur många som uppvisar onormala värden på LSI vid olika nivåer på LSI 

(Petschnig, Baron & Albrecht 1998; Noyes, Barber & Mangine 1991; Barber et al 1998). Det 

är intressant ur båda aspekterna. I denna studie var det mer intressant att finna det test som 

uppvisar störst andel onormala (”abnormal”) värden på varje nivå av LSI.  
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Sensitiviteten för vertikalhoppet i denna studie (LSI ≥ 90%) var 88,2 procent vilket kan 

jämföras med Gustavsson et al (2006) samt Thomee et al (2012) som använde samma LSI-

nivå. De uppvisade 86 procent respektive 82 procent.  

Tabell 14 visar sensitiviteten för hoppen på tre olika nivåer av LSI. Om endast 

horisontalhoppet hade valts (”gold standard” i många studier) som funktionellt kriterium 

(LSI-nivå ≥90 procent) så skulle 64,7 procent av försökspersonerna falla inom kategorin 

normal. Vid trippelhoppet skulle ännu fler anses normala, hela 76,5 procent. Om man däremot 

hade valt vertikalhoppet skulle, ur samma grupp av patienter, endast 11,8 procent anses 

normala.  

 

Tabell 14. Sensitiviteten för hoppen, 3 olika nivåer av LSI 

LSI Horisontalhopp Vertikalhopp Trippelhopp 

≥ 90% 35,3 88,2 23,5 

≥ 85% 23,5 58,8 5,9 

≥ 80% 5,9 53,0 0 

 

Om den godkända gränsen LSI ≥ 85 % hade valts istället skulle hela 94,1 procent anses 

normala vid trippelhoppet, 76,5 procent vid horisontalhoppet samt 41,2 procent vid 

vertikalhoppet. Detta visar vikten av vilket test som används samt vilken LSI-nivå som 

används att basera sina resultat på.  

Barber et al (1998) visade i sin studie att ”Jump and Reach” hade den sämsta förmågan att 

uppvisa funktionella nedsättningar i ACL-skadat knä i jämförelse med horisontalhoppet samt 

ett hopptest på tid. De visade att hela 35 procent av friska försökspersoner visade resultat 

lägre än LSI ≥ 85 %. Det som möjligen talar emot deras resultat är att de använde sig av ett 

genomsnittsvärde av två hopp vid deras mätning. Nuzzo, Anning & Scharfenberg (2011) 

menar i sin studie att det är viktigt att träna vertikalhoppet innan testhoppet för att uppnå ett 

mer reliabelt och valitt resultat. De anser att idrottaren bör utföra hopptesterna tills resultaten 

planar ut, då uppnås med större sannolikhet den korrekta hopphöjden. Harman, Rosenstein, 

Frykman & Rosenstein (1990) visade i sin studie att det generellt tog 3-5 försök innan 

hoppresultatet planade ut och ett korrekt hopputförande erhölls. I denna studie användes det 

bästa av tre-fyra hopp med tre övningshopp dessförinnan. Det gav oss den bästa möjliga 

indikatorn på att det var det optimala hoppresultatet för varje ben hos varje försöksperson. 

Ett problem då vertikalhopp jämförs mellan olika studier är att det finns en stor variation i 

utförandet i litteraturen. Metoden ”Jump and Reach” valdes då ett test som var billigt och lätt 
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att reproducera på klinik eftersträvades. Denna hoppmetod kräver medrörelse av armarna 

eftersom man hoppar upp och når så högt man kan på en vägg. Vertikalhopp med armrörelser 

har visats kunna bidra med en ökad hopphöjd på upp till 10-14 procent i jämförelse med 

vertikalhopp utan armrörelser (Enoka 1988, se Harman, Rosenstein, Frykman & Rosenstein 

1990). Många studier har tagit upp detta och många har jämfört olika hopptekniker och hur de 

skiljer sig från varandra. Brosky et al (1999) menar att medrörelser av armarna är ett normalt 

inslag i maximala fysiska kraftansträngningar och att de bidrar med balans, stabilitet, 

momentum samt postural kontroll. Klavora tar upp nackdelar i sin Reviewartikel från 2000 

med metoden ”Jump and Reach”. Han menar att ROM i skuldran samt hopparens förmåga att 

kunna nå med en hand kan påverka hopphöjden, han menar vidare att en god koordination och 

timing krävs för att kunna rita strecket precis i sitt högsta hoppläge. Han anser slutligen att 

hoppförmågan kan hämmas då man står intill en vägg. Vid andra mer sofistikerade 

mätmetoder används exempelvis en kontaktmatta där flygtiden räknas om till hopphöjd. Vid 

dessa metoder väljer en del att utföra hoppet utan armrörelser samt att mattan kan placeras 

fritt på golvet så att en vägg inte begränsar hoppförmågan. Dessa olika detaljer i utförandet 

kan göra det svårt att jämföra resultat mellan studier vad gäller vertikalhoppet, framförallt då 

det gäller de absoluta värdena. De Salles et al (2012) uppvisade i sin studie att ”Jump and 

Reach” var en utmärkt metod att mäta kraft och hoppförmåga och att det uppvisade mycket 

hög validitet samt en mycket god reproducerbarhet. 

Trots testets nämnda svagheter tycks det vara gott nog för att kunna identifiera nedsättningar i 

ett ACL-rekonstruerat knä, i lika hög grad som studier med mer avancerad teknik. 

Hopper et al (2008) samt Petschnig, Baron & Albrecht (1998) drar samma slutsats som denna 

studie. Hopper et al (2008) anser, baserat på deras resultat, att vertikalhoppet är det test som 

mest adekvat kan mäta funktionella nedsättningar i knät framförallt i mitten av (12 veckor) 

samt den senare delen av rehabiliteringen (54 veckor). Petschnig, Baron & Albrecht (1998) 

anser att vertikalhoppet visar mer information om knäts funktion än horisontalhoppet. 

Denna studie samt många andra studier använder sig av LSI som ett kriterium om en patient 

är redo att återgå till idrott eller inte. Ett problem med LSI inom forskning som nämns av 

Thomee et al (2012) samt Reid et al (2007) är att det döljer individuella resultat då det endast 

visar den procentuella skillnaden mellan icke-opererat och opererat ben. Det kan även vara 

viktigt att se hur mycket längre eller högre en patient hoppar under rehabiliteringens gång, 

inte bara hur mycket skillnaden mellan benen förändras. Ett sammantaget genomsnittsvärde 

av LSI döljer även de enskilda resultaten. Det kan undvikas om andelen patienter som inte 

uppnått en viss nivå av normal LSI presenteras (Barber et al 1998; Noyes, Barber & Mangine 
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1991; Petschnig, Baron & Albrecht 1998). Thomee et al (2012) menar vidare att efter en 

ACL-skada/rekonstruktion kan även det icke-opererade benet bli svagare och är därför inte 

optimalt att jämföra med. En liknande aspekt, ur rehabiliteringssynpunkt och av egen klinisk 

erfarenhet, är att olika sjukgymnaster har olika syn på hur det icke-opererade benet tränas. 

Vissa tränar det inte alls för att snabbt uppnå symmetri och andra tränar det lika mycket eller 

nästan lika mycket som det opererade benet för att inte senare vid tester inför återgång till 

idrott ha ett ben som inte tränats specifikt att jämföra med. Försökspersonerna i denna studie 

hade rehabiliterats hos sjukgymnaster som ombads träna sina patienter enligt det protokoll 

som finns på Capio Artro Clinics hemsida (bilaga 2), här ges dock inga rekommendationer 

hur man ska träna det icke-opererade benet. 

4.2 Hoppen – absoluta värden 

Denna studie visade att försökspersonerna hoppade signifikant längre med sitt icke-opererade 

ben än med sitt opererade ben i alla tre hoppen. Inga könsskillnader förelåg mellan icke-

opererat och opererat ben vid horisontalhoppet och vertikalhoppet. Däremot förelåg en 

könsskillnad vid trippelhoppet, kvinnorna hoppade signifikant kortare än männen på både det 

icke-opererade benet samt det opererade benet. Inga signifikanta skillnader mellan män och 

kvinnor hittades när de olika hoppens LSI jämfördes. 

Många studier har, till skillnad från resultaten i denna studie, sett att män som grupp hoppar 

signifikant längre respektive högre än kvinnor även vid horisontalhoppet samt vertikalhoppet. 

När LSI betraktades hittades, i likhet med denna studie, inga statistiska signifikanta 

skillnader. (Barber et al 1988; Gustavsson et al 2006; Itoh et al 1998; Thomee et al 2012; Reid 

et al 2007) Detta betyder att populationer inte behöver delas in i subkategorier om man ska 

jämföra LSI (Thomee et al 2012; Barber et al 1998). 

Om längden på hoppen jämförs med annan litteratur kan man se att försökspersoner i denna 

studie har hoppat liknande längder. Gustavsson et al (2006), Barber et al (1988), Petschnig, 

Baron & Albrecht (1998) samt Reid et al (2007) visar hopplängd på horisontalhoppet från 

125-172cm, försökspersonerna i denna studie hoppade i genom snitt 151cm långt. 

Vertikalhoppet kan jämföras med Gustavsson et al (2006), Barber et al (1988) samt Petschnig, 

Baron & Albrecht (1998) där hopphöjden varierande mellan 11-22cm, försökspersonerna i 

denna studie hoppade i genomsnitt 19,3cm högt. Trippelhoppet kan jämföras med Petschnig, 

Baron & Albrecht (1998) samt Reid et al (2007) där hopplängden varierade mellan 393-

525cm, försökspersonerna i denna studie hoppade i genomsnitt 485cm långt. 
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4.3 Samband mellan hopprestation och styrka 

Gällande de absoluta värdena (opererat ben) uppvisade både vertikalhoppet som trippelhoppet 

ett relativt högt statistiskt samband med snabb/explosiv extensorstyrka (quadriceps 

240˚/sekund). Wiklander & Lysholm (1987) fann ett liknande samband mellan vertikalhoppet 

samt snabb/explosiv extensorstyrka. 

Det förelåg ytterligare, om än något svagare, samband mellan alla hopp och alla koncentriska 

styrkor utom mellan horisontalhoppet och långsam quadricepsstyrka samt mellan 

vertikalhoppet samt långsam hamstringsstyrka, se tabell 10. 

Ovanstående resultat visar vikten av framförallt en god snabb/explosiv styrka i quadriceps för 

att prestera bra på alla tre hopp men framförallt på vertikalhopp samt trippelhopp.  

Petschnig, Baron & Albrecht (1998) fann ett samband mellan horisontalhopp, vertikalhopp 

och trippelhopp med extensorstyrka, dock på en betydligt lägre vinkelhastighet (15˚/sekund) 

än den som användes i denna studie. 

Wilk, Romaniello, Soscia, Arrigo & Andrews (1994) rapporterade ett samband mellan 

horisontalhoppet och quadricepsstyrka vid snabbare vinkelhastigheter: 180˚/sekund samt 

300˚/sekund. 

I denna studie mättes även den excentriska styrkan för quadriceps samt hamstrings vid den 

långsamma vinkelhastigheten (90˚/sekund). Engelen-van Melick et al (2012) påvisade att de 

inte hittat någon studie som mätte excentrisk styrka. De nämner att den excentriska styrkan är 

viktigt och att många studier på senare år har visat vikten av god excentrisk styrka inom 

idrott. Under löpning är 80 procent av hamstringsaktiviteten excentrisk. Att landa ett hopp 

kräver excentrisk kontraktion av quadriceps. Pivoterande idrotter som fotboll, handboll och 

basket innehåller ett frekvent mönster av inbromsningar och accelerationer som kräver en hög 

aktivering av den excentriska muskelaktiviteten. (Engelen-van Melick et al 2012)  

Denna studie påvisade ett relativt lågt statistiskt samband mellan vertikalhoppet samt den 

excentriska styrkan i quadriceps. Inget samband påvisades mellan den excentriska 

muskelstyrkan i jämförelse med trippelhoppet och horisontalhoppet (tabell 10). Inget 

samband påvisades mellan LSI för den isokinetiska styrkan och LSI för de tre hoppen 

gällande den excentriska styrkan (tabell 11). Det är förvånande resultat då ett samband mellan 

den excentriska styrkan och de olika hoppen hade kunnat förväntats. I denna studie har dock 

endast den långsamma (90˚/sekund) excentriska styrkan mätts, möjligen hade samband 

påvisats om man även hade mätt excentrisk styrka i den snabba hastigheten (240˚/sekund). 
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Barber et al visade i deras studie att en andel patienter (33 procent) uppvisade onormala 

resultat (LSI ≥ 85%) på det isokinetiska styrketestet för quadriceps samtidigt som de 

uppvisade normala resultat på horisontalhoppet. I denna studie uppvisade 50 respektive 58 

procent normala resultat på det isokinetiska styrketestet för quadriceps gällande de båda 

hastigheterna (koncentrisk styrka) samtidigt som de uppvisade normala resultat på 

horisontalhoppet. Vid samma jämförelse med det isokinetiska styrketestet och vertikalhoppet 

var siffrorna betydligt lägre (10 procent) vilket ytterligare talar till vertikalhoppets fördel. 

4.4 Samband mellan hopprestation och skattning på KOOS 

Denna studie fann ingen korrelation mellan LSI för respektive hopp samt någon av de båda 

kategorierna KOOS. Ingen signifikant skillnad mellan könen kunde ses på de båda 

kategorierna. Männen skattade dock signifikant lägre på KOOSLivskvalitet i jämförelse med 

KOOSSport&Rekreation.  

Reinke, Spindler, Lorring D, Jones, Schmitz, Flanigan & Quiram (2011) hittade ett samband 

mellan trippelhoppet samt KOOSSport&Rekreation samt KOOSLivskvalitet. Liknande korrelation, 

dock inte lika stark hittades hos horisontalhoppet. 

Thomee et al (2011) rapporterar att de i litteraturen sett flera studier som visade höga LSI-

värden för enbenstest för muskelstyrka 2 respektive 10-15 år efter ACL-rekonstruktion med 

samtidiga resultat på KOOSSport&Rekreation mellan 70-90 samt på KOOSlivskvalitet mellan 65-70. 

De tolkar dessa resultat som att de test som finns för att mäta muskelfunktion inte är sensitiva 

nog att upptäcka skillnader mellan icke-opererat och opererat ben och att resultat på 

muskelfunktion inte korrelerar med patientens upplevelse/erfarenhet och rapporterade 

slutresultat. Försökspersonerna i denna studie hade höga värden på LSI för horisontalhoppet 

(93,8 procent) samt trippelhoppet (95 procent) samtidigt som de skattade lågt på framförallt 

KOOSlivskvalitet  (mellan 25-93,7, median 46,9). De skattade även relativt lågt på 

KOOSSport&Rekreation (mellan 45-95, median 75). 

Siffrorna i denna studie kan jämföras med de som rapporterats i det svenska 

korsbandsregistret (x-base 2011) hos patienter 1 år efter ACL-rekonstruktion samt med de 

som Salavati et al (2011) (idrottare 7,2 månader efter ACL-rekonstruktion) visade. De 

rapporterade 51 respektive 65 på KOOSSport&Rekreation samt 53 respektive 59 på KOOSlivskvalitet  

Denna studies försökspersoner visade något lägre resultat i jämförelse med Salavati et al 

(2011) samt x-base (2011) på KOOSlivskvalitet (46,9) men betydligt bättre skattning på 

KOOSSport&Rekreation (75). Dessa skillnader kan bero på att färre antal försökspersoner var med i 

denna studie vilket kan ha gett ett missvisande resultat. Det kan vidare bero på att 
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försökspersonerna i denna studie inte genomgående hade samma höga aktivitetsnivå som de i 

Salavati et al (2001) studie.  

Om man betraktar resultaten på de båda kategorierna KOOS i denna studie vad gäller kvinnor 

och män (tabell 13), kan man se att männen skattar betydligt lägre på KOOSlivskvalitet än 

kvinnorna men de skattar relativt lika på KOOSSport&Rekreation. En tolkning av dessa resultat är 

att männen i denna studie är tillbaka på en relativt hög nivå vad gäller sport & rekreation men 

inte alls på den nivå de önskar vara då de skattar KOOSlivskvalitet lågt. Männen verkar vara mer 

missnöjda med sin nivå inom sport & rekreation än vad kvinnorna är. Detta kan möjligen 

förklaras av att män och kvinnor har olika krav på sig vad gäller återgång till idrott. Möjligen 

identifierar männen sig med sin idrott i högre grad än kvinnorna och skattar därför sin 

livskvalitet lägre. De kan även inför ACL-rekonstruktionen haft olika förväntningar på 

operationsresultatet. Denna studie hade dock relativt få försökspersoner, därför kan det vara 

lätt att få missvisande resultat. 

4.5 Frågeformulär 

Gällande svaren på frågeformuläret var det intressant att försökspersonerna skattade högst 

rädsla inför trippelhoppet där de presterade som bäst när skillnaden mellan benen betraktades. 

Det hopp där de skattade minst rädsla inför var å andra sidan vertikalhoppet där de uppnådde 

störst skillnad mellan benen. Eftersom två av försökspersonerna angav att de inte hoppade 

maximalt på vertikalhoppet så kan möjligen andra värden på resultatet uppvisats om de 

hoppat närmare sin maxförmåga. Alternativt skattade dessa försökspersoner lägre på hur 

mycket de hade tagit i vid vertikalhoppet för att de upplevde att de inte lyckades prestera så 

bra som de hade önskat. 

 

5. Konklusion 

I denna studie med 17 individer (9 män, 8 kvinnor) som genomgått ACL-rekonstruktion med 

efterföljande 7 månaders rehabilitering uppvisade vertikalhoppet en högre sensitivitet i 

jämförelse med horisontalhoppet och trippelhoppet.  

På en godkänd nivå av LSI ≥ 90 % visades att 11,8 procent blivit godkända om vertikalhoppet 

använts som avgörande test för återgång till idrott. Om horisontalhoppet istället hade använts 

som det avgörande testet hade 64,7 procent ansetts godkända. 

Horisontalhoppet som ofta används som det enda funktionella testet i den kliniska vardagen 

för att bestämma om en individ är redo att återgå till idrott efter ACL-rekonstruktion visade i 



33 

 

denna studie betydligt lägre sensitivitet än vertikalhoppet. Utefter resultaten i denna studie 

rekommenderas därför att horisontalhoppet inte bör användas som ensamt funktionellt test vid 

godkännande inför återgång till idrott. Det test som rekommenderas att användas istället eller 

i kombination med horisontalhoppet är vertikalhoppet.   

Vertikalhoppet utfördes med metoden ”Jump and Reach” och denna enkla och kliniskt 

tillgängliga metod uppvisade liknande resultat gällande hopphöjd, LSI samt sensitivitet som 

annan dyrare och därmed mindre kliniskt tillgänglig utrustning för att mäta vertikalhoppet. 

Studien uppvisade vidare att både vertikalhoppet som trippelhoppet gällande det opererade 

benet uppvisade ett relativt högt statistiskt samband med explosiv quadricepsstyrka 

(240˚/sekund), r=0,75 respektive r=0,73. 

Det vore önskvärt att utöka antalet försökspersoner i denna studie för att se om liknande 

resultatet på vertikalhoppet erhålls med en större grupp försökspersoner. Det skulle då 

uppvisa en större statistisk styrka och horisontalhoppet bör då inte användas som enda 

funktionella test efter ACL-rekonstruktion.  

Det vore intressant att följa upp dessa patienter efter cirka 2 år och se på förekomst av 

eventuella rerupturer eller ACL-skada på kontralaterala benet och se om samband finns 

mellan ytterligare ACL-skada och de som uppvisade onormala hoppresultat respektive 

onormala styrkeresultat. 
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Bilaga 1 Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:  

1. Skiljer sig absolutvärdena i de 3 hoppen mellan icke-opererat och opererat ben och 

beror den eventuella skillnaden på försökspersonens kön? 

2. Visar vertikalhoppet och trippelhoppet en större sensitivitet än horisontalhoppet samt 

föreligger könsskillnader? 

3. Skiljer sig absolutvärdena i quadricepsstyrka respektive hamstringsstyrka mellan icke-

opererat ben och opererat ben och beror det på kön och vilka aktioner 

(koncentrisk/excentrisk samt vinkelhastighet) man betraktar? 

4. Hur samverkar de absoluta värdena på respektive hopp mot absoluta värden på 

benstyrkan i alla aktioner? 

5. Hur samverkar LSI på respektive hopp mot LSI på benstyrkan i alla aktioner? 

6. Hur samvarierar LSI på respektive hopptest mot summa score på KOOSSport&Rekreation 

samt KOOSLivskvaltet? 

7. Skiljer sig KOOSSport&Rekreation respektive KOOSLivskvaltet mellan könen? 

 

Sökord 

ACL-reconstruction, anterior cruciate ligament reconstruction, single leg jump test, single 

leg hop test, one-legged jump test, one leg vertical jump test, single-leg vertical jump test, 

Jump and Reach, Sargant jump test, triple jump test, triple hop test, validity, reliability, 

sensitivity, KOOS, isokinetic testing, Biodex 3, incidence, return to sport 

Var jag har sökt 

PubMed, Google Scholar 

Sökningar som gav resultat 

Single leg hop test for distance, Vertical jump test, Triple jump test, Sargants jump test, 

Single leg hop reliability, Single leg hop sensitivity, Vertical jump test reliability, Single leg 

vertical jump test sensitivity, KOOS + anterior cruciate ligament reconstruction, Isokinetic 

strength test, Return to sport after ACL-reconstruction 

Kommentarer 

Mycket material har hittats via litteraturlistor samt via ”related articles” i databaserna. 

 



 

Bilaga 2 Rehabprotokoll 

(http://www.capioartroclinic.se/upload/PDF%20filer/Sjukgymnaster/Kn%C3%A4/Postoperati

vrehabiliteringefterfr%C3%A4mrekorsbandsrekonstruktion2.pdf).  

Postoperativ rehabilitering efter främre korsbandsrekonstruktion 

De tidsintervall som finns angivet i rehabiliteringsprogrammet varierar individuellt.  

Smärta och svullnad styr uppgraderingen av programmet. Programmet innebär en  

successivt ökad belastning för strukturerna i knät. Var uppmärksam på symtom från  

tagstället vid uppgradering i samtliga faser och anpassa aktivitet.  

De övningsförslag som anges i respektive fas kvarstår så länge övningarna bedöms  

relevanta.  

Preoperativa åtgärder 

Information kring operation och rehabilitering  

Utvärderingsmetod (preoperativt + 6 mån postoperativt):  

Knälaxitet (KT 1000) 20, 30 lb och manuellt max  

Aktiv rörlighet  

KOOS score  

IKDC aktivitetsscore 

Tegner aktivitetsscore  

Lysholm score  

Tillägg 6 mån postoperativt 

Enbenshopp  

Isokinetisk koncentrisk och excentrisk styrkemätning extension/flexion 90° och 240°  

Fas 1 (dag1-7) 

Träning enligt hemträningsprogram  

Kyla-kompression, ex cryo-cuff, rekommenderas  

Fas 2 (2-6v) 

Generella mål: Underhålla kondition och styrka generellt, Gradvis tillbaka till dagliga 

aktiviteter 2  

Specifika mål: Reducera smärta, Minska ödem i nedre extremiteten, Förbättra ROM  

Uppnå full passiv knäextension, Förbättra QC femoris muskelkontroll, Återfå ett normalt 

gångmönster, Förbättra neuromuskulär kontroll i knäleden 

Regim: Två kryckor bör användas utomhus i ca 4 veckor, Full belastning tillåten  

Sjukgymnastik 2-3 ggr/vecka, Ej open-chain övningar < 30 grader knäflexion  

Fokus på: Svullnad, rörlighet, muskelkontroll och gångmönster 



 

Exempel på övningar: 

Sittande aktiv avlastad flexion med bollrullning  

Passiv extension med rulle under hälen  

Manuell patella mobilisering  

Ergometercykel  

Raka benlyft i 4 rörelseriktningar (sittande benlyft fram utförs med 30° knäflexion)  

Stående höft abd/add/flex/ext i dragapparat  

Magliggande/sittande knäflexion med belastning  

Knäböj med boll mot vägg  

Benpress (2 ben, exc broms, 1 ben)  

Trappmaskin  

Tåhävningar (bilateralt, unilateralt)  

Stegövning på pall (sida, framåt, bakåt)  

Stegövningar och gångträning med normalt gångmönster  

Tyngdöverföringar på hårt underlag⇒mjukt underlag  

Balansplatta (statisk, dynamisk / 2 ben, 1 ben)  

Studsmatta (2 ben)  

Alternativ träning 

Påbörja vattenträning (rörelseträning av opererat ben samt aktivera övriga kroppen) 3  

Fas 3 (6-12 v) - Om patienten uppnått uppsatta mål i fas 2  

Generella mål:Underhålla kondition och styrka generellt  

Specifika mål:Ingen/lätt kvarstående svullnad, Uppnå passiv extension 0°  

Uppnå passiv flexion <10° skillnad i jämförelse med ej opererat knä  

Förbättra styrkan i opererade benet, Förbättra neuromuskulär kontroll i knäleden 

Regim: Fullt aktivt rörelseomfång open-chain utan belastning  

Belastade open-chain övningar > 30° knäflexion tillåten, Stretch av benmuskulatur 

Fokus på: Closed-chain övningar, neuromuskulär kontroll  

Exempel på övningar: 

Cykel (intervall, distans)  

Trappmaskin (intervall, distans)  

Knäböj med skivstång  

Enbens knäböj på stepbräda  

Utfallssteg med belastning  

Sittande knäextension med rulle under knät  



 

Sittande benspark upp till 30° knäflexion med belastning  

Slideboard  

Studsmatta (1 ben)  

Olika stegvarianter på balansplattor  

Alternativ träning 

Vattenträning: löpning exempelvis med wet west, simning (undvik bröstsim)  

Cykel utomhus ”söndagscykling” 4  

Fas 4 (3-4 mån) – Om patienten uppnått uppsatta mål i fas 3  

Generella mål: Förbättra kondition och styrka generellt  

Gradvis tillbaka till grenspecifik träning hos sjukgymnasten  

Specifika mål: Förbättra styrka i opererade benet utan smärta och svullnad  

Påbörja spänstträning 

Regim: Aktiv extension, open-chain med belastning tillåten i hela ROM  

Joggning tillåten  

Fokus på: Styrketräning, neuromuskulär kontroll, svikt- och spänstträning  

Exempel på övningar: 

Benspark i fullt rörelseomfång (2 ben, exc broms, 1 ben)  

Knäböj i gångstående med bakre benet på stepbräda  

Enbens knäböj på stepbräda med belastning, ex med skivstång  

Lätt löpträning rakt fram på mjukt underlag  

Hopprep, jämfota  

Jämfota/växelvis upphopp på stepbräda 

Alternativ träning 

Cykling, distans / spinning  

Fas 5 (4-5 månader) – Om patienten uppnått uppsatta mål i fas 4  

Generella mål: Förbättra kondition, Optimal styrka generellt i övriga kroppen  

Gradvis tillbaka till grenspecifik träning i autentisk miljö 5  

Specifika mål: Maximal styrka, Neuromuskulär kontroll, Förbättra spänst, Återfå ett normalt 

löpsteg  

Fokus på: Maximal styrka, spänst  

Exempel på övningar: 

Maximera styrketräningen  

Löpning (intervall, distans)  

Löpövningar med riktningsförändringar och tempoväxlingar  



 

Upphopp framåt på stepbräda, ett ben  

Maximalt enbenshopp, längd/höjd  

Alternativ träning 

Vattenträning: påbörja bröstsim  

Fas 6 (5 mån-)- Om patienten uppnått uppsatta mål i fas 5 

Generella mål/specifika mål: Ingen smärta eller svullnad under/efter aktivitet  

Fullt rörelseomfång 

≥ 90 procent av kontralaterala benets peak torque vid isokinetisk extension och flexion  

90 procent av kontralaterala benets resultat vid enbenshopp  

Återgång till aktuella idrottsaktiviteter 

  



 

Bilaga 3 Brev till försökspersonerna 

 

Hej, 

Jag utför under våren 2013 en 30 hp studie på Masternivå där jag kommer att titta på 

sidoskillnader mellan korsbandsopererat ben samt icke-korsbandsopererat ben vad gäller  

3 olika hopptester.  

Normalt på 6-månaderstestet här på Capio Artro Clinic utförs ett längdhopp på ett ben. Om du 

vill delta i studien kommer jag be dig utföra, förutom längdhoppet, ett hopp på höjden samt 

ett trippelhopp på längden.  

Jag kommer att jämföra dessa resultat med det styrketest du även utför samt de frågeformulär 

du fyllt i.  

Jag är intresserad av att försöka hitta det test som bäst visar sidoskillnader mellan opererat 

samt icke-opererat ben. 

 

Testprocedur: 

Styrketestet utförs först, därefter cykel 5 minuter om så önskas annars sätter vi igång med 

hopptesterna på en gång. 

   

Alla hopp kommer att utföras på ett ben i taget, du kommer att utföra 3 provhopp på varje ben 

samt 3-4 testhopp på varje ben. Ett test i taget utförs. Du börjar alltid hoppa med det icke-

opererade benet först. 

 

Noga instruktion om hoppens utförande får du av mig innan hoppen. 

 

Jag vore tacksam om Du vill delta i min studie! 

 

Tack! 

 

Eleonor Bott, Leg Sjukgymnast 

 

 

 



 

Bilaga 4 Medgivandeformulär 

Godkännande av deltagande i forskningsstudie 

 

Härmed förklarar jag mig villig att delta i forskningsstudie gällande 

hopptest 6 månader efter främre korsbandsoperation som genomförs 

på Capio Artro Clinic. 

 

Jag har fått muntlig och skriftlig information och accepterar att utföra 

2 ytterligare hopp utöver det längdhopp som vanligen utförs. 

 

Mitt deltagande i studien är frivilligt och jag kan närsomhelst under 

studiens gång avbryta mitt deltagande. 

 

 

Stockholm………………………… 

 

Underskrift……………………………………………………… 

 

Namnförtydligande:…………………………………………….. 

 

Person nummer:………………………….. 

  



 

Bilaga 5 Testprotokoll 

Funktionella hopptest 2013   Testledare:________________ 

  

Datum:  

  

Namn:  

Personnummer:  

Operationsdatum:  

Opererad sida:        hö        vä  

  

  

Hopp- 

ordning 

Typ av 

hopp 

Icke-opererat 

ben,längd i cm 

Opererat  

ben, längd i cm 

 

Kommentar 

 Horisontal    

 Vertikal    

 Trippel    

 

Frågor att besvara efter testet: 

 

1. Hur rädd var du inför testet?  

I________________________________________________I 

0 ingen rädsla             10 värsta tänkbara rädsla  

 

2. Hur mycket tog du i?  

 

0-25%  25-50%  50-75%  75-100% 

 

3. Hur ont gjorde det?  

 

I________________________________________________I 

0 ingen smärta             10 värsta tänkbara smärta  


