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Sammanfattning 

Syfte  

Syftet med denna studie var att utvärdera lårmuskelstyrka och prestation vid enbenshopp på 

längden efter främre korsbandsrekonstruktion med hamstringsgraft samt att studera om det 

föreligger några könsskillnader avseende detta. Ett annat syfte var att ta reda på om det 

föreligger någon korrelation mellan isokinetisk lårmuskelstyrka och enbenshopp på längden. 

 

Metod 

Studien är en registerstudie baserad på data från Capio Artro Clinics IT-register. Urvalet bestod 

av 138 (69 män och 69 kvinnor) patienter som genomgått främre korsbandsrekonstruktion på 

Capio Artro Clinic under åren 2010 och 2011. Utvärderingen genomfördes 6-8 månader 

postoperativt. Koncentrisk och excentrisk kontraktion i knäextensorer och knäflexorer 

utvärderades med Biodex dynamometer. Dessutom utvärderades prestation vid enbenshopp på 

längden. 

 

Resultat 

Resultatet visade signifikant nedsatt koncentriskt muskulärt vridmoment i både knäextensorer 

och knäflexorer på vinkelhastigheterna 90 gr/s och 240 gr/s samt signifikant nedsatt excentriskt 

muskulärt vridmoment i knäextensorer och knäflexorer på 90 gr/s i det opererade benet jämfört 

med det friska (p<0.001). Enbenshopp på längden var också signifikant nedsatt i opererade 

benet jämfört med det friska benet (p<0.001). Ingen signifikant könsskillnad kunde påvisas 

avseende sidoskillnad i så väl muskulärt vridmoment i knäextensorer och knäflexorer som vid 

enbenshopp på längden. En måttlig/stark korrelation förelåg mellan muskulärt vridmoment i 

lårmuskulaturen och enbenshopp på längden.  

 

Slutsats 

Vid klinisk utvärdering 6-8 månader efter främre korsbandsrekonstruktion påvisades både 

sämre lårmuskelstyrka och prestation vid enbenshopp på längden i det opererade benet jämfört 

med det friska benet. Ingen skillnad mellan män och kvinnor förelåg då det gäller storleken på 

sidoskillnaden mellan opererat och friskt ben avseende lårmuskelstyrka och enbenshopp på 

längden. Ett måttligt/starkt samband kunde påvisas mellan muskulärt vridmoment i 

lårmuskulaturen och enbenshopp på längden.  

 

 



 

 

Abstract 

Aim  

The aim of the present study was to evaluate thigh muscle strength and jump performance in 

one-leg hop for distance after anterior cruciate ligament (ACL) reconstruction using hamstring 

graft. A second aim was to find out whether there were any gender differences in this aspect. A 

third aim was to study if there was any correlation between thigh muscle strength and the one-

leg hop test for distance. 

 

Method 

The study design of this investigation is a register study based on data from the Capio Artro 

Clinic IT-system. The study comprised 138 patients, 69 men and 69 women that had undergone 

an ACL reconstruction with hamstring graft during 2010 and 2011. The patients were evaluated 

6-8 months postoperatively. Concentric and eccentric contractions of the knee extensors and 

knee flexors were measured using the Biodex dynamometer. Jump performance was evaluated 

with the one-leg hop test for distance.  

 

Result  

Significantly lower concentric muscle torques of the knee extensors and knee flexors were 

found at 90 deg/s and 240 deg/s as well as eccentric muscle torques of the knee extensors and 

knee flexors at 90 deg/s in the operated leg compared to the healthy leg (p<0.001). The result of 

the one-leg hop test for distance was significantly lower in the operated leg than the healthy leg 

(p<0.001). No significant side-to-side gender differences in muscle torques of the knee 

extensors and knee flexors or in terms of the one-leg hop test for distance regarding the 

operated and healthy leg were found. A moderately high correlation was found between thigh 

muscle torques and the one-leg hop test for distance. 

 

Conclusions 

A lower thigh muscle strength and performance of the one-leg hop for distance were found in 

the operated leg compared to the healthy leg 6-8 months after ACL reconstruction. No gender 

differences of thigh muscle strength and performance of the one-leg hop test for distance were 

found regarding the size of the side-to side differences between the operated and the healthy 

leg. A moderately high correlation was shown between thigh muscle strength and the one-leg 

hop test for distance.  
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Främre korsbandsskada är en allvarlig knäskada som oftast drabbar fysiskt aktiva individer 

inom olika motions- och idrottsaktiviteter (Karlsson, Thomeé, Martinsson & Swärd 1996).  

Denna knäskada förekommer framförallt inom aktiviteter där höga krav ställs på knäledens 

stabilitet. Enligt Svenska korsbandsregistret årsrapport (2011) inträffar de flesta främre 

korsbandsskadorna i fotboll, innebandy, alpin skidåkning och handboll. I Sverige drabbas 

cirka 81/100 000 invånare/år av en främre korsbandsskada (Frobell, Lohmander & Roos 

2007). Risken att drabbas av en främre korsbandsskada är cirka 2-5 gånger större hos kvinnor 

jämfört med män beroende på ålder och aktuell idrottsaktivitet (Prodromos, Han, Rogowski, 

Joyce & Shi 2007; Renström, Ljungqvist, Arendt, Beynnon, Fukubayashi, Garrett, 

Georgoulis, Hewitt, Johnson, Krosshaug, Myklebust, Roos, Roos, Schamasch, Schultz, 

Werner, Wojtys & Engebretsen 2008). Riskfaktorer som till viss del kan anses förklara att fler 

kvinnor än män drabbas av en främre korsbandsskada har tillskrivits till exempel anatomiska 

och hormonella faktorer liksom neuromuskulära könsskillnader (Renström et al. 2008; Sutton 

& Bullock 2013).  

 

Konsensus saknas kring vilken behandling som är den mest optimala vid en främre 

korsbandsskada, icke operativ med enbart sjukgymnastik eller rekonstruktion av det främre 

korsbandet samt efterföljande rehabilitering (Delincé & Ghalfi 2012). Majoriteten av 

idrottsligt aktiva individer önskar återgå till motions- och idrottsaktiviteter. De flesta 

ortopedkirurger föreslår kirurgisk behandling för dessa patienter, särskilt vid återgång till s k 

pivoterande idrotter. Med pivoterande idrotter menas idrottsgrenar, där särskilt stora krav 

ställs på knästabilitet och kännetecknas av snabba riktningsförändringar, plötsliga stopp, 

accelerationer och decelerationer. I Sverige utförs årligen cirka 3000 främre 

korsbandsrekonstruktioner (Svenska korsbandsregistret: Årsrapport 2011). Det finns olika 

kirurgiska metoder och graft vid främre korsbandsrekonstruktion, av vilka patellarsenan och 

senor från hamstringsmuskulaturen är de vanligaste generellt sett. Det senaste decenniet har 

hamstrings blivit det mest använda graftet i Sverige och cirka 98% av alla främre 

korsbandsrekonstruktioner görs idag med hamstringsgraft (Svenska korsbandsregistret: 

Årsrapport 2011). Valet av graft är dock olika i olika delar av världen, i USA till exempel 

opereras cirka 50% av patienterna med hamstringsgraft och 50% med patellarsenan som graft 

(ACL Study Group 2012). Målet med en operation är att återskapa funktionell stabilitet i 
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knäleden samt att förebygga sekundära skador som menisk- och broskskador för att på så sätt 

underlätta optimal knäfunktion (Barenius, Forssblad, Engström & Eriksson, 2012).  

 

Då jämförelser i resultat gjorts mellan män och kvinnor efter främre korsbandsrekonstruktion 

med hamstringsgraft har tidigare studier påvisat att könsskillnader föreligger. Ageberg, 

Forssblad, Herbertsson och Roos (2010) samt Barenius et al. (2012) rapporterade nedsatt 

självskattad knäfunktion och livskvalitet hos kvinnor i jämförelse med män såväl ett som två 

år efter främre korsbandsrekonstruktion med hamstringsgraft. Vad gäller återgång till idrott 

finns en rad publikationer där det framgår att män i högre utsträckning än kvinnor återgår till 

tidigare aktivitetsnivå efter främre korsbandrekonstruktion (Noojin, Barrett, Hartzog & Nash 

2000; Ardern, Webster, Taylor & Feller 2011; Brophy, Schmitz, Wright, Dunn, Parker, 

Andrish, McCary & Spindler 2012). Noojin et al. (2000) samt Paterno, Rauh, Schmitt, Ford 

och Hewett (2012) påvisade ökad risk för reruptur samt även en ökad risk för främre 

korsbandsruptur av det kontralaterala benet hos kvinnor i jämförelse med män efter främre 

korsbandsrekonstruktion. I en studie av Ahldén, Samuelsson, Sernert, Forssblad, Karlsson och 

Kartus (2012) rapporterades en ökad risk med 22% för reruptur efter främre korsbandsruptur 

av det kontralaterala benet efter främre korsbandsrekonstruktion hos unga kvinnliga 

fotbollsspelare.  

 

Det är sannolikt så att flera faktorer påverkar det kliniska resultatet av en främre 

korsbandsrekonstruktion. God lårmuskelstyrka har i decennier rapporterats vara en faktor av 

betydelse samt en viktig faktor för en ”säker” återgång till motion och idrott efter främre 

korsbandsrekonstruktion (Natri, Jarvinen, Latvala & Kannus 1996; Risberg, Holm, 

Tjomsland, Ljunggren & Ekeland 1999; Myer, Paterno, Ford, Quatman, & Hewett 2006; 

Palmieri-Smith, Thomas & Wojtys 2008). I studier av Wilk, Romniello, Soscia, Arrigo och 

Andrews (1994) samt Logerstedt, Lynch, Axe och Snyder-Mackler (2013) påvisades att god 

lårmuskelstyrka också är betydelsefullt för hög självskattad knäfunktion efter främre 

korsbandsrekonstruktion. Schmitt, Paterno och Hewett (2012) fann i sin studie att 

lårmuskelstyrka i högre grad påverkar knäfunktion vid tidpunkten för återgång till motions- 

och idrottsaktivitet jämfört med knäsmärta eller graft efter främre korsbandsrekonstruktion. I 

en studie av Risberg et al. (1999) rapporterades lårmuskelstyrka och smärta som starka 

prediktorer för nedsatt knäfunktion efter främre korsbandsrekonstruktion.  I en annan studie 

påvisades ett samband mellan dysfunktion vad gäller rörelsemönster i dagliga aktiviteter och 

försämrad lårmuskelstyrka (Lewek, Rudolph, Axe & Snyder-Mackler 2002). Goradia, Grana 
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och Pearson (2006) rapporterade lägre aktivitetsnivå hos patienter med försämrad 

lårmuskelstyrka som ett resultat av främre korsbandsskada och/eller korsbandsrekonstruktion.   

 

Det finns flera olika metoder för utvärdering av knäfunktion efter främre 

korsbandsrekonstruktion. Isokinetisk dynamometer är ett mätinstrument med både god 

reliabilitet och validitet (Gransberg & Knutsson 1983, Farrell & Richards 1986). Termen 

isokinetik definieras som dynamisk muskulär kontraktion med kontrollerad och bibehållen 

rörelsehastighet i hela rörelsebanan (Thistle, Hislop, Moffroid & Lowman 1967). Den 

isokinetiska metoden möjliggör optimal belastning av muskulaturen vid koncentrisk och 

excentrisk muskelkontraktion (Baltzopoulos & Brodie 1989). Vid mätning av lårmuskelstyrka 

med isokinetisk metodik utvärderas det muskulära vridmomentet (Newtonmeter, Nm).  

 

Utvärdering med hjälp av funktionella tester, vanligen utvärderat med olika så kallade 

hopptester, är ytterligare sätt för utvärdering av knäfunktion efter främre 

korsbandsrekonstruktion. Dessa funktionella tester syftar till att utvärdera en kombination av 

muskelstyrka (koncentrisk och excentrisk), neuromuskulär kontroll, tillit till det opererade 

benet samt förmåga att belasta benet i idrottsliknande aktiviteter (Reid, Birmingham, 

Stratford, Alcock & Giffin 2007).  

 

Åtskilliga funktionella tester finns beskrivna i litteraturen (Barber, Noyes, Mangine, 

McCloskey & Hartman 1990; Reid et al. 2007). Enbenshopp på längden, ett av de mest 

förekommande hopptester är ett reliabelt, sensitivt och specifikt mätinstrument för funktionell 

utvärdering av knäfunktion hos patienter som genomgått främre korsbandsrekonstruktion 

(Ageberg, Zätterström & Moritz 1998; Brosky, Nitz, Malone, Caborn & Rayens 1999; Barber 

et al. 1990). Eftersom enbenshopp på längden sker under dynamiska förhållanden kan både 

sagittal och rotatorisk stabilitet i knäleden utvärderas och testet kan på så sätt påvisa om 

försämrad knäfunktion föreligger (Renström, Arms, Stanwyck, Johnson & Pope 1986). 

 

Andra exempel på hopptest är t ex sidohopptestet, där patienten under 30 sekunder hoppar på 

ett ben från sida till sida över två parallella linjer med 30 cm mellanrum. Det är ett test som 

har till syfte att utvärdera muskulär uthållighet och ställer krav på transversell stabilitet (Itoh, 

Kurosaka, Yoshiya, Ichihashi & Mizuno 1998). Sidohopptestet har visat god reliabilitet 

(Gustavsson, Neeter, Thomeé, Silbernagel, Augustsson, Thomeé & Karlsson 2006).  Ett annat 
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hopptest är ”figure of eight hopp”, där patienten hoppar på ett ben i en åtta på tid. Detta test 

ställer krav på stabilitet vid pivoterande vändningar (Itoh et al. 1998). 

 

För beräkning av resultat vid utvärdering av lårmuskelstyrka och prestation vid enbenshopp 

används vanligen ett index, ”limb symmetry index” jämförande det skadade/opererade benet 

med det friska benet, enligt formeln skadade/opererade benet dividerat med det friska 

benet*100.   

 

Tidigare publicerade studier gällande utvärdering av muskulärt vridmoment i knäextensorer 

och knäflexorer och eventuella sidoskillnader hos knäfriska individer har inte påvisat någon 

signifikant skillnad. (Hageman, Gillsespie & Hill 1988; Borges 1989). Utvärdering av 

muskulärt vridmoment i knäextensorer och knäflexorer hos idrottsaktiva grupper har också 

utförts. Vid utvärdering av tennisspelare på elitnivå rapporterades ingen signifikant 

sidoskillnad (Ellenberger, Roetert, Sueyoshi & Riewald 2007). Östenberg, Roos, Ekdahl och 

Roos (1998) fann ej heller någon signifikant sidoskillnad avseende muskulärt vridmoment i 

knäextensorer och knäflexorer hos kvinnliga fotbollsspelare. I motsats till Östenberg et al. 

visade Ergun, Islegan, Taskiran (2003) signifikant ökat muskulärt vridmoment i knäflexorer i 

det dominanta benet i jämförelse med det icke dominanta hos manliga fotbollsspelare. Vid 

utvärdering av amerikanska fotbollsspelare påvisade Zvijac, Toriscelli, Merrick, Papp & 

Kiebzak (2013) signifikant ökat muskulärt vridmoment i knäextensorer i det dominanta benet. 

Utvärdering av funktionella enbenshopp hos friska individer har påvisat ett index på ≥85% 

(Barber et al. 1990; Risberg, Holm, Ekeland 1995).  

 

För återgång till icke pivoterande idrotter efter främre korsbandsrekonstruktion 

rekommenderar European Board of Sports Rehabilitation (EBSR) limb symmetry index  

>90% för lårmuskelstyrka och hoppfunktion. Vid återgång till pivoterande idrotter som 

exempelvis fotboll, innebandy och handboll rekommenderas 100% i lårmuskelstyrka samt 

90% i hoppfunktion (Thomeé, Kaplan, Kvist, Myklebust, Risberg, Thiesen, Tsepsis, Werner, 

Wondrasch & Witvrouw 2011). 

 

En rad författare har rapporterat försämrad lårmuskelstyrka och prestation i enbenshopp under 

åtskilliga månader efter främre korsbandsrekonstruktion med hamstringsgraft (Carter & 

Edinger 1999; Keys, Bullock-Saxton, Keys & Newcombe 2001; Gobbi, Tuy, Mahajan & 

Panuncialman 2003; Maletis, Cameron, Tengan & Burchette 2007; Heijne & Werner 2010; 
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Xerxia, McClelland, Kvist, Vasiliadis & Georgoulis 2011). Ett fåtal av dessa författare har 

belyst och redovisat eventuella könsskillnader i lårmuskelstyrka med motstridiga resultat. I en 

studie av Gobbi, Domzalski & Pascual (2004) rapporterades nedsatt styrka i knäextensorer 

och knäflexorer hos kvinnor i jämförelse med män efter främre korsbandsrekonstruktion med 

hamstringsgraft. Bizzini, Gorelick, Munzinger och Drobny (2006) jämförde lårmuskelstyrka 

efter främre korsbandsrekonstruktion med hamstrings- respektive patellarsenegraft och fann 

ingen sidoskillnad i lårmuskelstyrka mellan män och kvinnor. Ett antal författare har 

publicerat artiklar kring klinisk utvärdering av knäfunktion med ett funktionellt hopptest, 

enbenshopp på längden, där man jämfört resultatet mellan män och kvinnor efter främre 

korsbandsrekonstruktion (Barber-Westin, Noyes & Andrews 1997; Salmon, Refshauge, 

Russell, Roe, Linklater & Pinczewski 2006; Ahldén, Sernert, Karlsson & Kartus 2012). 

Någon sidoskillnad mellan män och kvinnor kunde inte påvisas i någon av nämnda studier.  

 

Eftersom det finns vissa vetenskapliga belägg för att män och kvinnor skiljer sig åt i några 

olika parametrar efter en främre korsbandsrekonstruktion med hamstringsgraft är det av värde 

att utvärdera vilka faktorer som kan vara av betydelse för det kliniska slutresultatet. I 

dagsläget har ett fåtal studier redovisat och belyst eventuella skillnader ur ett könsperspektiv. 

Det vore därför av värde att jämföra män och kvinnor avseende lårmuskelstyrka och 

prestation i enbenshopp efter främre korsbandsrekonstruktion med hamstringsgraft. 

 

1.2 Syfte 

Avsikten med föreliggande undersökning var att utvärdera lårmuskelstyrka och funktionellt 

enbenshopp 6-8 månader efter främre korsbandsrekonstruktion med hamstringsgraft samt 

jämföra manliga och kvinnliga patienter. Ett annat syfte var att studera om det i aktuell kohort 

fanns något samband mellan lårmuskelstyrka och enbenshopp efter främre 

korsbandsrekonstruktion. 

 

1.3 Frågeställningar 

a) Föreligger det någon sidoskillnad i muskulärt vridmoment i knäextensorer och 

knäflexorer 6-8 månader efter främre korsbandsrekonstruktion med hamstringsgraft? 

b) Föreligger det någon sidoskillnad i enbenshopp på längden 6-8 månader efter främre 

korsbandsrekonstruktion med hamstringsgraft? 
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c) Föreligger det någon könsskillnad avseende sidoskillnad i muskulärt vridmoment i 

knäextensorer och knäflexorer samt enbenshopp på längden 6-8 månader efter främre 

korsbandsrekonstruktion med hamstringsgraft? 

d) Föreligger det något samband mellan muskulärt vridmoment i knäextensorer och 

knäflexorer samt enbenshopp på längden 6-8 månader efter främre 

korsbandsrekonstruktion med hamstringsgraft?  

 

2. Material och Metod  
 

2.1 Studiedesign 

Föreliggande studie är baserad på ett prospektivt insamlat registermaterial från Capio Artro 

Clinics IT-register omfattande patienter som genomgått främre korsbandsrekonstruktion med 

hamstringsgraft från och med januari 2010 till och med december 2011.   

 

2.1.1 Capio Artro Clinics IT-register 

Capio Artro Clinics IT-register är ett register baserat på data gällande patienter som 

genomgått främre korsbandsrekonstruktion på Capio Artro Clinic. Detta register har använts 

sedan 1992 och innehåller patient- och operationsdata från respektive patients kirurg samt 

resultat avseende olika utvärderingar från både pre- och postoperativa uppföljningar. Dessa 

uppföljningar består av patientadministrerade frågeformulär samt kliniska utvärderingar 

utförda av sjukgymnast på kliniken. Frågeformulären består av Knee injury Osteoarthritis 

Outcome Score (KOOS), EQ-5, Lysholm Knee Scoring Scale samt Tegner Activity Scale. I 

den kliniska utvärderingen ingår mätning av knäledens rörelseomfång, främre knälaxitet, 

lårmuskelstyrka samt ett funktionellt enbenshopp på längden. Avsikten med föreliggande 

undersökning var att studera den kliniska utvärderingen avseende lårmuskelstyrka och 

funktionellt enbenshopp på längden.  

 

2.2 Urval 

2.2.1 Powerberäkning 

Vid powerberäkning påvisades ett behov av 69 män och 69 kvinnor. Med en signifikansnivå 

på 5% och en power på 80% betyder det att man har en rimlig chans att upptäcka en 

medelstark effektstorlek (ES) på 0,59. Denna effektstorlek motsvarar en skillnad mellan 

könen i sidoskillnad på 13 Newtonmeter (Nm) för isokinetisk koncentrisk kontraktion av 

knäextensorer på vinkelhastigheten 90 gr/s. 
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2.2.2 Försökspersoner 

Data är insamlat från de ortopedkirurger som under perioden januari 2010 till och med 

december 2011 hade utfört minst 30 främre korsbandsrekonstruktioner per år, totalt åtta 

ortopedkirurger. Under denna period hade dessa ortopedkirurger utfört sammanlagt 970 

främre korsbandsrekonstruktioner. Tvåhundrasjutton av dessa främre 

korsbandsrekonstruerade patienter svarade upp mot aktuella inklusions- och 

exklusionskriterier. Utifrån varje kirurg gjordes genom lottning en jämn fördelning mellan 

manliga och kvinnliga patienter så att varje ortopedkirurgs inkluderade patienter 

representerades av lika många manliga som kvinnliga patienter. Totalt kvarstod då 138 

patienter, 69 män och 69 kvinnor (Figur 1). För beskrivning av patienterna, se Tabell 1.  

 

Inklusionskriterier: 

 Patienter opererade med graft från m.semitendinsous   

 Patienter opererade ≥ 4 veckor efter skadan 

 Patienter utan symtom i det kontralaterala knät 

 Patienter i åldern 18-35 år 

 Patienter med en aktivitetsnivå motsvarande 5 eller mer innan skadan enligt 

Tegner Aktivitetsskala 

 Patienter utvärderade 6-8 månader efter sin främre korsbandsoperation 

 

Exklusionskriterier: 

 Patienter som genomgått revision efter tidigare främre korsbandsrekonstruktion 

 Patienter opererade med annat graft än m. semitendinosus eller graft från det 

kontralaterala benet 

 Patienter opererade < 4 veckor efter skadan 

 Patienter där mediala kollateralligamentet, laterala kollateralligamentet respektive 

bakre korsbandet har behandlats i samband med den främre 

korsbandsrekonstruktionen  

 Patienter med skada på mediala kollateralligamentet (≥grad 2), laterala 

kollateralligamentet (≥grad 2) respektive bakre korsbandet i samma knä 

 Patienter där menisken suturerats i samband med den främre 

korsbandsrekonstruktionen 

 Patienter med främre och/eller bakre korsbandsskada i det kontralaterala knät 

 Patienter som genomgått ligamentrekonstruktion i det kontralaterala knät 

 Patienter med aktivitetsnivå lägre än 5 innan skada enligt Tegner Aktivitetsskala 

 Patienter som har utvärderats < 6 månader respektive > 8 månader efter den främre 

korsbandsrekonstruktionen 
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Figur 1. Flödesschema över urvalsprocessen 

              Dr 1 = ortopedkirurg 1   Dr 5 = ortopedkirurg 5 

              Dr 2 = ortopedkirurg 2   Dr 6 = ortopedkirurg 6 

              Dr 3 = ortopedkirurg 3   Dr 7 = ortopedkirurg 7 

              Dr 4 = ortopedkirurg 4   Dr 8 = ortopedkirurg 8 

 
              Dr = ortopedkirurg 

  

 

 

Powerberäkning

N = 138

69 män + 69 kvinnor

Antal patienter

n=970
Enligt inklusionskriterier

n=217
Enligt exklusionskriterier

n=753

Män

Dr. 1 n= 8

Män

Dr. 2 n= 12

Män

Dr.3 n= 11

Män

Dr. 4 n= 8

Män

Dr. 5 n= 6

Män

Dr. 6 n= 9

Män

Dr.7 n= 10

Män

Dr. 8 n= 5

Kvinnor

Dr. 1 n= 8

Kvinnor

Dr. 1 n= 12

Kvinnor

Dr. 1 n= 11

Kvinnor

Dr. 5 n= 6

Kvinnor

Dr. 6 n= 9

Kvinnor

Dr. 7 n= 10

Kvinnor

Dr. 8 n= 5

Kvinnor

Dr. 4 n= 8
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Tabell 1. Beskrivning av patienterna (N=138) 

 Män 

(n=69) 

Kvinnor 

(n=69) 

Totalt 

(n=138) 

Ålder vid operation, år (18-35) 

     Median (range) 

     Medelvärde ± SD 

 

27 (18-35) 

26.19 ± 4.92 

 

21 (18-35) 

23.30 ± 4.80 

 

25 (18-35) 

     24.75 ±5.0 

Tid från op till utvärdering, dagar 

     Median (range) 

     Medelvärde ± SD 

 

196 (184-240) 

199.9 ± 18.16 

 

200 (186-242) 

199.4 ± 17.29 

 

197 (184-242) 

199.7 ± 17.67 

Tegner ≥5-10 (0-10) 

     Median range 

     Medelvärde ± SD 

 

8 (5-9) 

7.54 ± 1.40 

 

8 (5-10) 

7.61 ± 1.49 

 

8 (5-10) 

7.57 ± 1.44 

Skadat knä (höger) % 58.0 40.6 49.3 

Meniskresektion medial % 15.9 13.0 14.5 

Meniskresektion lateral % 21.7 21.7 21.7 

Broskskada % 10.1 10.1 10.1 

Etiologi % 

     Fotboll 

     Alpint 

     Innebandy 

     Kampsport 

     Snowboard 

     Handboll 

     Ishockey 

     Annat 

 

55.1 

13 

10.1 

0 

2.9 

1.4 

4.3 

13.2 

 

37.7 

20.3 

8.2 

7.2 

2.9 

2.8 

0 

20.9 

 

46.3 

16.6 

8.7 

3.6 

2.9 

2.1 

2.1 

17.7 

 

 

 

 

 

2.3 Behandling 
 

2.3.1 Operationsteknik vid främre korsbandsrekonstruktion 

Operationen inleddes med en diagnostisk artroskopi. Därefter skördades 

semitendinosusgraftet genom en 3-4 cm lång incision över pes anserinus med en senstripper. 

Främre korsbandsresterna rensades bort och tibiatunneln borrades med hjälp av borrguide 

genom samma incision. Graftet preparerades och tripplades alternativt fyrdubblades. Därefter 

borrades femurtunneln med borrguide genom tibiatunneln alternativt via en anteromedial 

portal. Graftet drogs på plats och fixerades med EndoButton CL (Smith & Nephew, Andover, 

MA, USA). Därefter kontrollerades isometrin. Den distala fixationen utfördes med 

malleolarskruv och skruv eller bricka. Avslutningsvis suturerades incisionerna lagervis.  
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2.3.2 Rehabilitering 

Patienterna rehabiliterades enligt Capio Artro Clinics riktlinjer för rehabilitering efter främre 

korsbandsrekonstruktion (Bilaga 1). Riktlinjerna innefattade tillåten full belastning och fullt 

rörelseomfång post-operativt. Closed-chain övningar tilläts direkt efter operationen. Open-

chain övningar med belastning inom 90-30 grader flexion påbörjades efter sex veckor och 

open-chain övningar i hela rörelseomfånget var tillåtet efter tre månader. Ingen ortos 

användes. Löpning påbörjades cirka 3-4 månader post-operativt och återgång till idrott skedde 

då patienten bedömdes ha återfått funktionell stabilitet i form av god styrka, koordination och 

balans, dock tidigast sex månader post-operativt.  

 

2.4 Procedur 

Samtliga patienter utvärderades 6-8 månader efter främre korsbandsrekonstruktion enligt 

Capio Artro Clinics utvärderingsprotokoll. Utvärderingen innefattade mätning av rörlighet 

och anterior laxitet i knäleden, lårmuskelstyrka samt enbenshopp på längden. Samtliga 

patienter utvärderades i samma testordning. Utvärderingen startade med mätning av rörlighet 

och anterior laxitet i knäleden och därefter utvärderades lårmuskelstyrka och avslutningsvis 

utfördes enbenshopp på längden. I föreliggande undersökning studerades lårmuskelstyrka, 

mätt med Biodex dynamometer samt enbenshopp på längden.  

 

2.4.1 Isokinetisk mätning av extensorer och flexorer i knäleden 

För utvärdering av lårmuskelstyrka användes Biodex isokinetisk dynamometer (System-3, 

Biodex Corp., Shirley, NY, USA). Instrumentet har god reliabilitet (Drouin, Valovich-

McLeod, Schultz, Gansneder & Perrin 2004; Saenz, Avellanet, Hijos, Chaler, Garreta, Pujol, 

Sandoval, Buen & Farreny 2010). Utvärderingen utfördes enligt ett standardiserat protokoll 

och innefattade mätning av koncentriskt och excentriskt muskulärt vridmoment i 

knäextensorer och knäflexorer i 90 gr/s samt koncentriskt vridmoment i knäextensorer och 

knäflexorer i 240 gr/s. 

 

Patienten satt med 90 graders höftflexion, låret understött och stöd för ryggen samt 

fixationsbälte runt bäcken och överkropp. Rörelsecentrum på dynamometern placerades så 

nära knäledens rörelseaxel som möjligt för flexion och extension. Dynamometerns 

fixeringskudde placerades strax ovanför laterala malleolen. Korrigering för gravitation 

utfördes (Gransberg et al. 1983). Muskelstyrkan mättes inom rörelseomfånget 10-90 gr 
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flexion och det friska benet mättes först. Patienterna instruerades i att utföra en maximal 

prestation. Fem repetitioner för koncentrisk och excentrisk knäextension och knäflexion på 90 

gr/s samt 10 repetitioner för koncentrisk knäextension och knäflexion på 240 gr/s 

genomfördes. Det högsta värdet (peak torque) och kvoten mellan det friska benet och det 

opererade benet registrerades. Patienterna värmde upp i 5-10 minuter på ergometercykel och 

därefter genomfördes de 2-5 repetitionscykler i Biodex dynamometer innan testet påbörjades.  

 

2.4.2 Enbenshopp på längden 

För utvärdering av hoppfunktion användes enbenshopp på längden. Detta hopptest har god 

reliabilitet och validitet. (Ageberg et al. 1998; Brosky et al. 1999) 

Patienten stod på 1 ben och instruerades i att hoppa rakt fram så långt som möjligt och landa 

på samma ben. Under hoppet var fri rörlighet i armar tillåten. Tre försök utfördes på varje ben 

med start på det friska benet. För godkänt hopp krävdes bibehållen landning i två sekunder. 

Avståendet mellan startpunkt och häl mättes. Det bästa försöket på respektive ben 

registrerades och kvoten mellan det friska och det opererade benet noterades. 

 

2.5 Statistik 

Samtliga variabler sammanfattades med deskriptiv statistik som frekvens, medelvärde och 

spridning. Fördelningarna för variablerna undersöktes för snedhet och outliers. Inga sneda 

fördelningar noterades (skevhetsmåttet< 1,5).  Fördelningarna av mätningarna av isokinetisk 

styrka och enbenshopp avvek inte påtagligt från en normalfördelning, vilket tillät en 

parametrisk analys med variansanalys (ANOVA) för upprepade mätningar (kön * ben). 

Skillnader mellan män och kvinnor i benskillnad uppträdde i denna analys som en 

interaktionseffekt. Benskillnad, som sådan d v s oavsett kön, liksom könsskillnad, oavsett 

ben, i styrka visades som huvudeffekter (s k main effekt). I denna undersökning fanns dock 

ingen frågeställning beträffande könskillnad, eftersom denna undersökts och visats i många 

andra undersökningar. Sambandet mellan styrka och enbenshoppets längd (både 

skadat/opererat ben och oskadat) beräknades med en parametrisk Pearsons 

produktmomentkorrelation. Signifikansnivån i alla analyser sattes till 5 procent. 

Statistikprogrammet SPSS (version 20.0) användes.  
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2.6 Forskningsetik 

Godkänd etikansökan som innefattar delar av registerdata som används i denna studie är 

sedan tidigare utförd (Dnr: 2011/337-31/3). En komplettering till denna etikansökan gjordes 

avseende redan existerade data från patientens journal (lårmuskelstyrka och enbenshopp) och 

är insänt till Etikprövningsnämnden. Samtliga patienter har också skriftligen tillfrågats om 

samtycke till att aktuella mätvärden används. Patienterna har informerats om att alla 

mätresultat kommer att avidentifieras och behandlas strikt konfidentiellt samt att aktuella 

resultat kommer att presenteras på gruppnivå (Bilaga 2). 

 

3. Resultat 
 

3.1 Muskulärt vridmoment 

Resultatet visade signifikant nedsatt koncentriskt muskulärt vridmoment i knäextensorer och 

knäflexorer i 90 gr/s och i 240 gr/s samt signifikant nedsatt excentriskt muskulärt vridmoment 

i knäextensorer och knäflexorer i 90 gr/s i det opererade benet i jämförelse med det friska 

(p<0.001) (Tabell 2). Ratio mellan opererat och friskt ben visas i Tabell 3. 

 

 

 

Tabell 2. Muskulärt vridmoment (Nm) för knäextensorer och knäflexorer 6-8 månader efter främre 

korsbandsrekonstruktion. Resultatet redovisas i medelvärde (M) och standarddeviation (SD) N=138              

konc = koncentrisk kontraktion; exc = excentrisk kontraktion 

 

Muskelgrupp/kontraktion Opererat ben Friskt ben p-värde 

  M ± SD M ± SD   

Knäextensorer       

konc 90 gr/s 159 ± 48 184 ± 50 < 0.001 

konc 240 gr/s 105 ± 32 116 ± 31 < 0.001 

exc 90 gr/s 218 ± 73 247 ± 70 < 0.001 

Knäflexorer       

konc 90 gr/s   87 ± 27   97 ± 28 < 0.001 

konc 240 gr/s   66 ± 20   71 ± 20 < 0.001 

exc 90 gr/s 140 ± 41 158 ± 43 < 0.001 
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Tabell 3.  Ratio (opererat ben/friskt ben) för muskulärt vridmoment i knäextensorer och knäflexorer 6-8 

månader efter främre korsbandsrekonstruktion. Medelvärde (%) och standarddeviation (SD) N=138  

konc = koncentrisk; exc = excentrisk kontraktion 

 

            

Muskelgrupp/kontraktion   Ratio   

   M ± SD   

Knäextensorer      
konc 90 gr/s   86.1±11.5   
konc 240 gr/s   90.1±12.5   
exc 90 gr/s   87.9±15.4   
Knäflexorer      
konc 90 gr/s   89.7±13.4   
konc 240 gr/s   93.2±14.0   
exc 90 gr/s     88.7±14.4     

      

 

   

 

3.2 Enbenshopp på längden 

 
Resultatet visade signifikant nedsatt prestation i enbenshopp på längden i det opererade benet 

i jämförelse med det friska (135±32 respektive 143±31) (p<0.001). Ratio mellan opererat ben/ 

friskt ben beräknat i medelvärde och standarddeviation uppgick till 95.8±25.8. 

 

3.3 Könsskillnad vid muskulärt vridmoment och enbenshopp på längden 

Vid jämförelse av resultat män och kvinnor kunde ingen signifikant sidoskillnad i muskulärt 

vridmoment eller enbenshopp på längden påvisas (Se Bilaga, Tabell 4 och 5). Resultatet för 

män och kvinnor avseende muskulärt vridmoment (Figur 2) samt enbenshopp på längden 

(Figur 3) för opererat och friskt ben redovisas nedan. 
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Figur 2. Sidoskillnad (O=opererat, F=friskt) samt skillnad mellan män (n=69) och kvinnor (n=69) avseende  

muskulärt vridmoment i knäextensorer (KE) samt knäflexorer (KF). N=138 

Konc=koncentrisk kontraktion; Exc=excentrisk kontraktion 

 

 

 
 

 

Figur 3. Sidoskillnad (O=opererat, F=friskt) ben samt skillnad mellan män (n=69 och kvinnor (n=69) avseende  

enbenshopp på längden. N=138   
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3.4 Korrelation mellan muskulärt vridmoment och enbenshopp på längden 

Måttlig/stark korrelation påvisades mellan muskulärt vridmoment oavsett muskelgrupp och 

enbenshopp på längden avseende såväl det opererade som det friska benet (Tabell 6, Tabell 

7). 

 

Tabell 6.Korrelation mellan muskulärt vridmoment för knäextensorer respektive knäflexorer och enbenshopp på  

längden i det opererade benet 6-8 månader efter främre korsbandsrekonstruktion N=138  

konc = koncentrisk kontraktion; exc = excentrisk kontraktion 

 

Muskelgrupp/Kontraktion/ 

Vinkelhastighet 

Enbenshopp på  

längden 

p-värde 

 

Extensorer / konc / 90 gr/s 

 

0.693 

 

<0.0001 

 

Extensorer / exc / 90 gr/s 

 

0.619 

 

<0.0001 

 

Extensorer / konc /240 gr/s 

 

0.627 

 

<0.0001 

 

Flexorer / konc / 90 gr/s 

 

0.606 

 

<0.0001 

 

Flexorer / exc / 90 gr/s 

 

0.585 

 

<0.0001 

 

Flexorer / konc / 240 gr/s 

 

0.615 

 

<0.0001 

 
 

Tabell 7.Korrelation mellan muskulärt vridmoment för knäextensorer respektive knäflexorer och enbenshopp på  

längden i det friska benet 6-8 månader efter främre korsbandsrekonstruktion i det kontralaterala benet  N=138 

konc = koncentrisk kontraktion; exc = excentrisk kontraktion 

 

Muskelgrupp/Kontraktion/ 

Vinkelhastighet 

Enbenshopp på  

längden 

p-värde 

 

Extensorer / konc / 90 gr/s 

 

0.621 

 

<0.0001 

 

Extensorer / exc / 90 gr/s 

 

0.584 

 

<0.0001 

 

Extensorer / konc 240 gr/s 

 

0.629 

 

<0.0001 

 

Flexorer / konc / 90 gr/s 

 

0.583 

 

<0.0001 

 

Flexorer / exc / 90 gr/s 

 

0.588 

 

<0.0001 

 

Flexorer / konc / 240 gr/s 

 

0.596 

 

<0.0001 

 

 

4. Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att utvärdera lårmuskelstyrka med isokinetisk mätmetodik och 

prestation vid enbenshopp på längden 6-8 månader efter främre korsbandsrekonstruktion med 

hamstringsgraft samt att jämföra mäns och kvinnors resultat avseende eventuella 
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sidoskillnader, d v s mellan opererat och friskt ben. Dessutom var syftet att klargöra om det 

förelåg någon korrelation mellan muskulärt vridmoment och enbenshopp på längden.   

 

Resultatet visade signifikant nedsatt muskulärt vridmoment i knäextensorer och knäflexorer i 

det opererade benet i jämförelse med det friska benet i samtliga vinkelhastigheter. Även 

prestation i enbenshopp på längden var signifikant nedsatt i det opererade benet jämfört med 

det friska. Ratio mellan det opererade och friska benet påvisade en sidoskillnad på 10-14% i 

knäextensorer och på 7-11% i knäflexorer samt 4% i enbenshopp på längden till förmån för 

det friska benet. I denna studie påvisades ingen signifikant könsskillnad avseende sidoskillnad 

mellan det opererade och friska benet. En måttlig/stark korrelation förelåg mellan muskulärt 

vridmoment i lårmuskulaturen och enbenshopp på längden. 

 

4.1 Muskulärt vridmoment 

Resultatet avseende lårmuskelstyrka kan jämföras med Keys et al. (2001) som i sin studie 

påvisade nedsatt styrka med 12% i knäextensorer och 10% i knäflexorer i det opererade benet 

sex månader efter främre korsbandsrekonstruktion med hamstringsgraft. Deras resultat 

stämmer väl överens med resultatet i föreliggande studie bortsett från att Keys et al. (2001) lät 

testa sina patienter på något lägre vinkelhastigheter (60 gr/s och 120 gr/s) än i denna 

undersökning. Då det gäller isokinetisk mätmetodik och jämförelser mellan studier är det 

emellertid ej det specifika styrkevärdet (i Nm) som är av intresse utan snarare storleken på 

sidoskillnaden mellan opererat och friskt ben, eftersom muskelstyrka skiftar mellan individer 

beroende på en rad orsaker såsom t ex träningstillstånd, kön och ålder. I en annan studie 

jämförde Carter et al. (1999) isokinetisk lårmuskelstyrka sex månader efter främre 

korsbandsrekonstruktion med patellarsenegraft respektive hamstringsgraft, d v s samma 

uppföljningstid som i föreliggande undersökning. De fann nedsatt koncentrisk styrka i 

knäextensorerna med mer än 20% samt 15% nedsatt koncentrisk styrka i knäflexorerna i det 

opererade benet jämfört med det friska benet hos de patienter där hamstrings hade använts 

som graft. Patienterna i Carter et als (1999) studie testades på vinkelhastigheterna 180 gr/s 

och 300 gr/s. Vidare opererades deras patienter akut till skillnad mot patienterna i 

föreliggande studie. Dessutom användes olika operationsteknik och den efterföljande 

rehabiliteringen ledd av sjukgymnast var betydligt kortare (i genomsnitt 2-3 månader) än i 

föreliggande undersökning. Sammantaget, innebär dessa skillnader mellan studierna vissa 

svårigheter med att jämföra resultaten.  
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Maletis et al. (2007) utvärderade koncentrisk lårmuskelstyrka sex månader efter främre 

korsbandsrekonstruktion med hamstringsgraft och fann nedsatt styrka i knäextensorer med 

22% och 14% mätt på vinkelhastigheterna 180 gr/s respektive 300 gr/s. Nedsatt styrka 

rapporterades även i knäflexorer med 12%  och 9% på 180 gr/s respektive 300 gr/s. I nämnda 

studie inkluderades patienter både med graft från m. semitendinosus samt graft från m. 

semitendinosus och m. gracilis, vilket eventuellt skulle kunna påverka resultatet. I studien av 

Maletis et al. behandlades patienterna med knäortos under de första fyra postoperativa 

veckorna. Även denna studie har således en del olikheter jämfört med föreliggande studie 

vilket försvårar jämförelser mellan studiernas resultat. 

 

Föreliggande studie skiljer sig till viss del från studien av Heijne et al. (2010), där 

lårmuskelstyrka mättes på likvärdiga vinkelhastigheter som i denna studie. Heijne et al. 

(2010) rapporterade emellertid större styrkenedsättningar än i denna studie. De fann nedsatt 

styrka i knäextensorer och knäflexorer med cirka 25%  respektive 20% på 90 gr/s, samt med 

cirka 15%  i knäextensorer och knäflexorer i 230 gr/s sju månader efter främre 

korsbandsrekonstruktion med hamstringsgraft. I studien ingick patienter med graft från m. 

semitendinosus samt även patienter med graft både från m. semitendinosus och från m. 

gracilis, vilket möjligen kan ha påverkat deras resultat. 

 

Skillnader i vinkelhastighet vid isokinetisk mätmetodik, rehabiliteringsupplägg och graftval 

kan innebära faktorer som påverkar och försvårar jämförelser med tidigare studier. Urvalet av 

patienter kan vara en ytterligare orsak till skillnader mellan olika studier. I föreliggande 

undersökning hade patienterna en hög aktivitetsnivå och angav i genomsnitt nivå 7 på 

Tegners aktivitetsskala (Tegner & Lysholm 1986). Denna fysiskt aktiva grupp av patienter 

kan naturligtvis förväntas ha god träningsvana, vilket i sin tur kan påverka förmågan att 

genomföra rehabiliteringen på ett optimalt sätt med t ex hög ”compliance”, innebärande att de 

har tränat regelbundet och noggrant följt rehabiliteringsprotokollet samt sjukgymnastens 

instruktioner under hela rehabiliteringsperioden. 

 

4.2 Enbenshopp på längden 

Resultatet i denna studie avseende enbenshopp på längden kan jämföras med tidigare 

publicerade studier. Heijne et al. (2010) utvärderade enbenshopp på längden 7 månader efter 

främre korsbandsrekonstruktion med hamstringsgraft och fann nedsatt hoppfunktion med 9 % 
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i det opererade benet i jämförelse med det friska. Även Gobbi et al. (2003) utvärderade 

enbenshopp på längden och fann en nedsatt hoppfunktion med 10% i det opererade benet i 

jämförelse med det friska. Keys et al. (2001) jämförde resultat enbenshopp på längden 

preoperativt med uppföljning sex månader postoperativt och fann en förbättring med 11% i 

det opererade benet och en  förbättring i det friska benet med 4% sex månader post-operativt. 

Enbenshopp på längden utfördes på likartat sätt i samtliga studier. Resultatet i denna studie 

skiljer sig något i förhållande till dessa studier. En anledning kan vara att den utvalda 

patientgruppen var fysiskt högaktiva med förmodad träningsvana som möjligen kan ha 

påverkat genomförande och resultat av rehabiliteringen.  

 

4.3 Könsskillnader 

I denna studie kunde ingen könsskillnad påvisas vid jämförelse av muskelstyrka i det 

opererade benet jämfört med det friska. Detta resultat skiljer sig från Gobbi et al. (2004), som 

rapporterade nedsatt styrka hos kvinnor i jämförelse med män i knäflexorer i 60gr/s och 180 

gr/s i det opererade benet i jämförelse med det friska benet fem månader postoperativt. De 

rapporterade även nedsatt styrka hos kvinnor i jämförelse med män i knäextensorer och 

knäflexorer i 60gr/s i det opererade benet i jämförelse med det friska benet, 1 år postoperativt. 

Vinkelhastigheten i föreliggande studie och Gobbi et als (2004) studie skiljer sig åt, då de 

testade sina patienter på vinkelhastigheterna 60 gr/s, 180 gr/s och 300 gr/s. Skillnaden i 

vinkelhastigheten torde till viss del kunna förklara skillnader i resultat. Aktuellt 

rehabiliteringsupplägg har ej redovisats, varför jämförelser gällande rehabilitering ej kan 

göras.  Det fanns också en skillnad i patienternas aktivitetsnivå med högre aktivitetsnivå 

enligt Tegner aktivitetsskala i föreliggande undersökning, vilket sålunda skulle kunna betyda 

högre ”rehabilteringscompliance” och sannolikt därmed bättre resultat avseende 

muskelstyrka.  

 

Bizzini et al. (2004) utvärderade styrka i knäextensorer och knäflexorer på 180 gr/s samt 300 

gr/s, 11 månader efter främre korsbandsrekonstruktion med hamstringsgraft och fann likt 

denna studie ingen skillnad mellan män och kvinnor avseende sidoskillnader i styrka för såväl 

knäflexorer som knäextensorer. Rehabiliteringsprotokollen var jämförbara förutom skillnad i 

initial belastning. Trots vissa skillnader i isokinetisk vinkelhastighet och tidpunkten för 

utvärderingen kan sannolikt resultaten anses jämförbara.  
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Likt Ahldén et al. (2012), Salmon et al. (2006), Barber-Westin et al. (1997) påvisades ingen 

skillnad mellan män och kvinnor avseende sidoskillnad (opererat och friskt ben) i enbenshopp 

på längden. Utförandet av enbenshopp på längden testades på likvärdigt sätt i samtliga ovan 

nämnda studier.  

 

Ingen signifikant könsskillnad avseende sidoskillnad i lårmuskelstyrka och enbenshopp på 

längden påvisades i denna studie och kan möjligen förklaras av att hela gruppen tränade enligt 

samma rehabiliteringsprogram. Detta rehabiliteringsprotokoll fokuserade initialt på 

rehabilitering av det opererade benet för att successivt öka den funktionella träningen för både 

det opererade och friska benet. Resultatet kan tyda på att män och kvinnor har likartad 

förmåga att ta till sig de övningar som ingick i rehabiliteringsprogrammet. En annan 

anledning till resultatet kan vara att både de manliga och kvinnliga patienterna pre-operativt 

skattade samma aktivitetsnivå enligt Tegner aktivitetsskala (nivå 7), vilket innebar att såväl 

män som kvinnor var fysiskt högaktiva. Som tidigare nämnts kan en hög aktivitetsnivå 

innebära en god träningsvana som i sin tur eventuellt kan bidra till högre ”compliance” vad 

gäller rehabiliteringen.  

 

4.4 Korrelation 

Denna studie visade på måttligt/starkt samband mellan muskulärt vridmoment i knäextensorer 

och knäflexorer och enbenshopp på längden i såväl det opererade benet som det friska benet 

6-8 månader postoperativt. Keys, Bullock-Saxton, Newcomb och Keys (2003) samt Wilk et 

al. (1994) rapporterade signifikant samband mellan muskulärt vridmoment i knäextensorer 

och enbenshopp på längden sex månader efter främre korsbandsrekonstruktion. Till skillnad 

från denna studie fann de dock ej något samband mellan muskulärt vridmoment i knäflexorer 

och enbenshopp på längden. Barber et al. (1990) fann ett måttligt samband mellan styrkan i 

knäextensorer och enbenshopp på längden. I motsats till nämnda studier visade Greenberger 

och Paterno (1995) en låg korrelation mellan muskulärt vridmoment i knäextensorer och 

enbenshopp på längden. Detta kanske kan förklaras med att försökspersonerna i studien av 

Greenberger et al. (1995) var knäfriska individer till skillnad mot föreliggande studie. 

 

4.5 Metod 

En möjlig svaghet med denna studie kan vara att mätningarna 6-8 månader postoperativt 

utfördes av flera olika sjukgymnaster. Utvärderingarna under de aktuella åren (2010/2011) 
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utfördes dock av sjukgymnaster med mer än 5 års erfarenhet av såväl isokinetisk mätmetodik 

som instruktion av funktionellt enbenshopp på längden. För att minimera felkällor fanns 

också ett standardiserat protokoll för utvärdering av isokinetisk mätning och enbenshopp på 

längden. En annan begränsning i studien kan vara att rehabiliteringen kan skilja mellan 

patienterna då den utfördes av sjukgymnaster verksamma på flera olika kliniker. Trots ett 

standardiserat rehabiliteringsprotokoll från Capio Artro Clinic kan det inte uteslutas att 

sjukgymnaster på andra kliniker ej följt eller delvis följt detta rehabiliteringsprogram.  

 

En styrka i denna studie var att studiepopulationen genomgått främre korsbandsrekonstruktion 

med likartad operationsteknik och med likartat fixationsmaterial. För att undvika eventuell 

påverkan i lårmuskelstyrkan av att skörda två senor (m. semitendinosus och m. gracilis) 

inkluderades i föreliggande studie endast patienter med graft från en sena (m.semitendinosus). 

 

Ytterligare styrkor i studien var utvärderingsinstrumenten. Isokinetisk mätmetodik är ett 

reliabelt mätinstrument och anses vara ”golden standard” vad gäller utvärdering av 

muskelstyrka. Instrumentet har även god interreliabilitet, dvs. är ej känsligt för att olika 

personer utför mätningarna. Enbenshopp på längden är ett ”trubbigare” 

utvärderingsinstrument, där risken för felkällor kan vara högre då olika personer är testledare. 

Standardiserat protokoll är här av utomordentligt stort värde. Enbenshopp på längden är dock 

ett av väldigt få funktionella hopptest som har rapporterats ha både god reliabilitet och 

validitet (Ageberg et al. 1998). Testet är det mest förekommande funktionella hopptestet, 

vilket därmed också möjliggör jämförelser med andra studier. 

  

4.6 Reflektion – betydelse av denna studie 

Då målsättningen vid utvärdering av klinisk ”outcome” innan återgång till pivoterande 

idrotter har föreslagits vara 100% (limb symmetry index) vad gäller lårmuskelstyrka samt 

≥90% vad gäller prestation vid funktionellt hopptest visar denna studie att 6-8 månaders 

rehabilitering efter främre korsbandsrekonstruktion inte är optimalt alternativt och att 

rehabiliteringsprogrammet bör ses över. Då resultatet avseende muskelstyrka granskas 

framkommer också tydligt att det är stora standardavvikelser, särskilt vid excentriska 

kontraktioner. Detta torde dels tala för att rehabiliteringsprogrammet borde ha 

individanpassats i högre grad och dels att träning av excentrisk muskelstyrka bör utvecklas 

mer.  
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Den påvisade goda korrelationen mellan isokinetisk muskelstyrka och hopplängd, mätt med 

enbenshopp på längden, visar att sjukgymnaster som ej har tillgång till isokinetisk 

mätutrustning åtminstone till viss del kan få ett tecken på patientens muskelstyrka i nedre 

extremiteten. Resultatet i följande studie kan dock indikera att enbenshopp på längden inte är 

ett tillräckligt specifikt test för utvärdering efter främre korsbandsrekonstruktion. Tidigare 

studier har visat på vikten av att använda ett batteri av funktionella tester för att öka 

sensitiviteten (Gustavsson et al. 2006). Även ett standardiserat utvärderingsupplägg som 

mäter patienten både i icke-uttröttat och uttröttat tillstånd har föreslagits i syfte att göra 

mätningarna så specifika som möjligt vad gäller belastning på knäleden (Augustsson, Thomeé 

& Karlsson 2004). Avsikten med utvärdering 6-8 månader efter främre 

korsbandsrekonstruktion är att undersöka olika variabler såsom explosiv muskelstyrka, 

uthållig muskelstyrka, balans, koordination etc för att säkerställa god knäfunktion och därmed 

kunna rekommendera återgång till idrott (Thomeé et al. 2011). 

 

5. Konklusion 
 

En signifikant sidoskillnad (opererat jämfört med friskt ben) påvisades vad gäller muskulärt 

vridmoment i knäextensorer och knäflexorer samt enbenshopp på längden vid utvärdering 6-8 

månader efter främre korsbandsrekonstruktion med hamstringsgraft. Ingen könsskillnad 

förelåg avseende nämnda sidoskillnader i muskulärt vridmoment för såväl knäextensorer som 

knäflexorer samt för enbenshopp på längden. En måttlig/stark korrelation förelåg mellan 

muskulärt vridmoment i knäextensorer samt knäflexorer och enbenshopp på längden.  
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Bilaga 1 
 

 

 
Rehabprotokoll efter Främre Korsbandsrekonstruktion 

Viktig information: 

 Smärta och svullnad styr uppgradering av programmet. 

 Var uppmärksam på symtom från tagstället och knäet vid uppgradering av programmet. 

 Vid kvarstående rörlighetsinskränkning/svullnadsproblematik efter 10 veckor kontakta Artro 

Clinic/ Rehabiliteringsenheten. 
 Remissvar önskas till behandlande läkare efter avslutad rehabilitering. 

 Om avviker från planerad rehabiliteringsplan, vänligen kontakt Artro Clinic/ 

Rehabiliteringsenheten. 

 För kontakt med Rehabiliteringsenheten Artro Clinic ring 08-4062636. 

 

 

FAS 1 Cirka 0-2v 

Mål Minskad svullnad, förbättra ROM, normalisera gångmönster. 

Förbättra quadricepskontroll. 

  

Restriktion Inga open-chain övningar. 

Tänk på att Kryckkäppar bör användas vid nedsatt gångmönster. 

 Daglig träning enligt hemträningsprogram rekommenderas. 

 Gradvis återgång till dagliga aktiviteter. 

  

Övnings 
exempel 

Se hemträningsprogram. 

 

FAS 2 Cirka 2-6v 

Mål Återfå full passiv extension, förbättra flexion, normalt gångmönster utan kryckkäppar. 

  

Restriktion Inga open-chain övningar. 

  

Tänk på att Underhåll generell styrka och kondition. 

  

Övnings 

exempel 

Motionscykel, benpress, bäckenlyft, balansträning. 

 

FAS 3 Cirka 6-12v 

Mål Ingen kvarstående svullnad, fullt rörelseomfång. 

  

Restriktion Inga belastade open-chain övningar >30° knäflexion. 

  

Tänk på att Påbörja stretch av benmuskulatur. 

 Kontrollera fotposition vid träning av hamstring, ej utåtroterad fot. 

  

Övnings 

exempel 

Crosstrainer, bencurl sittande/magliggande, knäböj, benspark 90-30° knäflexion, aktiv 

slutextension utan belastning, utfallssteg. 
Alternativ träning: Vattenträning, undvik bröstsim. 

 

FAS 4 Cirka 3-4mån 

Mål Förbättra styrka i det opererade benet utan smärta och svullnad. 

  

Restriktion - 

  

http://www.capioartroclinic.se/sv/


 

Tänk på att Påbörja grenspecifik träning hos sjukgymnasten.  

 Kontrollera knäkontroll.  

  

Övnings 

exempel 

Lätt jogg, benspark koncentrisk/excentriskt, bencurl koncentrisk/excentrisk, 

svikthopp/hopprep 
Alternativ träning: spinning, bodypump 

 

FAS 5 Cirka 4-5mån 

Mål Förbättra styrka i det opererade benet utan smärta och svullnad. 

  

Restriktion - 

  

Tänk på att Maximera styrketräningen → tyngre vikter, färre repetitioner 

 Fortsatt grenspecifik träning hos sjukgymnast samt påbörja grenspecifik träning i 
autentisk miljö. 

 Kontrollera knäkontroll.  

  

Övnings 
exempel 

Löpning: distans/intervall/riktningsförändringar.  
Hoppträning: 2ben/1ben/sidled. 

Alternativ träning: Påbörja bröstsim. 

 

FAS 6 Cirka 5mån → 

Mål Återgång till aktuella idrottsaktiviteter. 

 Full styrka och knäkontroll i det opererade benet. 

  

Restriktion - 

  

Tänk på att Maximera styrketräningen → tyngre vikter, färre repetitioner 

 Fortsatt grenspecifik träning hos sjukgymnast samt i autentisk miljö.  

 Kontrollera knäkontroll.  

  

Framtaget av Knäsektionen Capio Artro Clinic/ Docent Björn Engtröm 
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Capio Artro Clinic AB   Stockholm 2013-04-05 

Valhallav 91, Hus O 1tr 

114 27 Stockholm 

 

Bäste tidigare patient, 

 

Du har opererat ditt knä (främre korsbandsoperation) hos oss på Capio Artro Clinic. Innan din operation träffade 

du en sjukgymnast som utförde mätningar av rörlighet och stabilitet av ditt knä. Samma mätningar samt mätning 

av styrka och hoppfunktion utfördes cirka 6 månader efter operationen. 

 

Vi skulle vilja använda dessa mätresultat i en studie för att utvärdera knäfunktion efter en främre 

korsbandsrekonstruktion samt kartlägga om det förekommer några skillnader mellan män och kvinnor. 

 

Vi vill härmed be om tillstånd att få använda dina mätresultat i denna studie. 

 

Alla mätresultat och kommer att avidentifieras och behandlas strikt konfidentiellt. Alla resultat i studien 

kommer att presenteras på gruppnivå. 

 

Huvudmän för studien är Capio Artro Clinic samt Gymnastik och Idrottshögskolan, GIH. 

 

Vi ber dig fylla i nedanstående formulär och skicka tillbaka det till oss i det förfrankerade kuvertet senast den 15 

april 2013. Det går även bra att maila ett godkännande på följande mailadress: maria.wiker@capio.se, skriv 

namn och om ni samtycker/inte samtycker att vi tar med dina mätresultat. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Monika Cekan-Brobäck  Maria Wiker  Karna Karlsson 

Leg.sjukgymnast  Leg.sjukgymnast Rehabiliteringschef 

 

Suzanne Werner 

Professor 

 

Monika Cekan-Brobäck   Maria Wiker  

08-406262442   08-4062695 

   maria.wiker@capio.se 

Tacksam om ni skriver under och skickar in detta formulär innan 15/4 2013. 

 

Jag tillåter att resultaten från mina knäfunktionsmätningar används i studien för att utvärdera knäfunktion och 

efter främre korsbandsrekonstruktion samt kartlägga om det förekommer någon skillnad mellan män och 

kvinnor. 

 

 

Datum, Ort  Underskrift 

 

Namnförtydligande 

 

Jag tillåter inte att resultaten från knäfunktionsmätningar används i studien för att utvärdera knäfunktion och 

livskvalitet efter främre korsbandsrekonstruktion samt kartlägga om det förekommer någon skillnad mellan män 

och kvinnor. 

 

Datum, Ort  Underskrift 

 

Namnförtydligande 

mailto:maria.wiker@capio.se
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Tabell 4.  Muskulärt vridmoment (Nm) för knäextensorer och knäflexorer för män (N=69) och kvinnor (N=69) 

6-8 månader efter främre korsbandrekonstruktion. Medelvärde (M) och standarddeviation (SD). P-värde avser 

könsskillnad vad gäller sidoskillnaden mellan opererat och friskt ben.                                                               

konc = koncentrisk kontraktion; exc = excentrisk kontraktion 

         

Muskelgrupp/   Män       Kvinnor p-värde 

kontraktion Opererat  

ben 

Friskt 

ben 

 Opererat 

ben 

Friskt 

ben 

 

 M ± SD  M ± SD  M ± SD  M ± SD  

Knäextensorer         

konc 90 gr/s 193±38  221±37  125±31  147±30 0.11 

konc 240 gr/s 128±26  138 ±23  82±20  94±20 0.46 

exc 90 gr/s 262±69  289±66  174±47  205±46 0.46 

Knäflexorer         

konc 90 gr/s 107±24  118±22  68±15  77±16 0.31 

konc 240 gr/s 81±17  85±17  52±10  58±11 0.26 

exc 90 gr/s 165±36   185 ± 40   115±32   132±29 0.39 

         

 

Tabell 5. Enbenshopp på längden (cm) för män (N=69) och kvinnor (N=69) 6-8 månader efter främre 

korsbandsrekonstruktion. Medelvärde (M) och standarddeviation (SD). P-värde avser könsskillnad vad gäller 

sidoskillnaden mellan opererat och friskt ben.  

         

Enbenshopp    Män      Kvinnor   p-värde 

på längden Opererat 

ben 

 Friskt  

ben 

 Opererat  

     ben 

Friskt 

ben 

 

 M ± SD  M ± SD  M ± SD  M ± SD  

         

 153±27  160±29  118±28  128±26 0.29 
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Käll- och litteratursökning 
Avsikten med föreliggande undersökning var att utvärdera lårmuskelstyrka och hoppförmåga 

6-8 månader efter främre korsbandsrekonstruktion med hamstringsgraft samt jämföra manliga 

och kvinnliga patienter. Ett annat syfte var att studera om det i aktuell kohort fanns något 

samband mellan lårmuskelstyrka och enbenshopp på längden efter främre 

korsbandsrekonstruktion. 

 

 Föreligger det någon sidoskillnad i muskulärt vridmoment i knäextensorer och 

knäflexorer 6-8 månader efter främre korsbandsrekonstruktion med 

hamstringsgraft? 

 Föreligger det någon sidoskillnad i enbenshopp på längden 6-8 månader efter 

främre korsbandsrekonstruktion med hamstringsgraft? 

 Föreligger det någon könsskillnad avseende sidoskillnad i muskulärt vridmoment i 

knäextensorer och knäflexorer samt enbenshopp på längden 6-8 månader efter 

främre korsbandsrekonstruktion med hamstringsgraft? 

 Föreligger det något samband mellan muskulärt vridmoment i knäextensorer och 

knäflexorer samt enbenshopp på längden 6-8 månader efter främre 

korsbandsrekonstruktion med hamstringsgraft?  

 

Vilka sökord har du använt? 

NYCKELORD 

Anterior cruciate ligament injury 

Anterior cruciate ligament reconstruction 

Gender 

Female 

Outcome 

Outcome measurement 

Function 

Functional outcome 

Functional outcome measurement 

Subjective outcome 

Knee function 



 

Strength 

Muscle strength 

Isokinetic strength 

Isokinetic strength testing 

One leg hop for distance 

Validity 

Reliability 

 

Var har du sökt? 

KI:s bibliotekskatalog. Artikeldatabas PubMed 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

Pub Med 

KI; Pub Med 

Anterior cruciate ligament injury  female 

Anterior cruciate ligament reconstruction  gender 

Anterior cruciate ligament reconstruction  outcome hamstrings 

Anterior cruciate ligament reconstruction outcome hamstrings gender 

Anterior cruciate ligament reconstruction  outcome measurement gender 

Anterior cruciate ligament reconstruction subjective outcome 

Isokinetic strength reliability 

Isokinetic strength anterior cruciate ligament reconstruction 

One leg hop for distance  reliability 

One leg hop for distance  anterior cruciate ligament reconstruction 

One leg hop for distance  isokinetic strength  correlation 

 

 

Kommentarer 

Jag hittade material även via handledare, related articles, littereraturlista, avhandlingar i 

tryck 

 


