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Sammanfattning 

Bakgrund: 

I samband med utvärdering efter främre korsbandsoperation (acl-operation) finns det en 
diskrepans mellan funktionella tester och upplevd knäfunktion före uttröttning. Få studier 
finns där effekten av fysisk uttröttning utvärderas avseende idrottares upplevda knäfunktion.  
 
Syfte: 
Syftet med denna studie var att i samband med återgång till idrott 6-12 månader efter acl-
operation, utvärdera om tillit till knäet, förmåga att ta i samt hopprestation skiljer sig mellan 
opererat ben och icke-opererat ben före och efter kortintensiv generell uttröttning. 
 
Metod: 
18 personer mellan 17-48 år (9 män och 9 kvinnor), vilka 6-12 månader innan testtillfället 
hade genomgått primär unilateral acl-rekonstruktion, deltog i studien. Vid ett och samma 
tillfälle genomfördes tre funktionella hopptester på respektive ben; trippelhopp, triple 
crossoverhopp samt sidohopp. Testerna genomfördes både före och efter kortintensiv generell 
uttröttning. Inför samt efter varje hopptyp och både före och efter uttröttning, skattade 
försökspersonerna sin tillit och förmåga att ta i genom VAS-skattning. 
 
Resultat: 
Hopplängd/prestation samt förmåga att ta i var sämre i det opererade än i det icke-opererade 
benet, utom för sidohoppet. VAS-skattad tillit var lägre för opererat ben jämfört med icke-
opererat ben för alla tre hoppen. Uttröttning minskade tilliten till benen i alla tre hoppen, men 
minskade hopplängd/prestation och förmågan att ta i bara i trippelhoppet. Effekten av 
uttröttning skiljde sig ej signifikant mellan det opererade och det icke-opererade benet 
förutom för hopplängden i triple crossoverhoppet som försämrades signifikant mer för det 
icke-opererade än för det opererade benet. 
 
Slutsats: 
VAS-skattad tillit till benen 6-12 månader efter acl-operation (oavsett grad av uttröttning eller 
om benet är opererat eller inte) kan utvärderas med såväl trippelhopp, triple crossoverhopp 
som sidohopp. Däremot finns det skillnader mellan hopptesterna vad gäller påverkan av 
uttröttning på hopplängd/prestation och förmågan att ta i, där trippelhoppet är känsligare än de 
övriga två testerna.  
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Abstract 

Aim: 

The aim of this study was, 6-12 months after anterior cruciate ligament (acl) reconstruction, to 

evaluate if there was a difference in reliance on the knee and in hop tests comparing the acl-

reconstructed knee to the non-injured leg, before and after exercise leading to fatigue.  

 

Method:  

18 individuals between the ages of 17-48 (9 women and 9 men) who had undergone primary 

acl-reconstruction 6-12 months prior to the test occasion, were included in this study. The 

testing was performed at one occasion, where the participants conducted three functional 

single leg hop tests on each leg; the triple hop, the triple crossover hop and the side hop. The 

testing was performed both before and after a short intensity general fatigue protocol. Using a 

VAS scale; before each specific hop test, the participants estimated their perceived reliance on 

the knee and right after each specific hop test, the participants estimated their ability to jump 

forcefully. 

 

Results: 

The ability to jump was reduced in the acl-reconstructed knee, except for the side hop. VAS-

estimated reliance on the knee, was in all three hops lower for the acl-reconstructed knee. 

Fatigue reduced the reliance on the knee for each leg, but the ability to jump forcefully and 

the result in jumping, was only reduced for the triple hop. The effect of fatigue was not 

significantly different between the acl-reconstructed and non-injured leg. The exception was 

the hop length in the triple crossover hop where the decrease with fatigue was significantly 

larger for the non-injured than for the acl-reconstructed leg.  

Conclusion: 

6-12 months after acl-surgery, VAS-estimated reliance on the knee, can be evaluated using 

either the triple hop, the triple crossover hop or the side hop. However, the effect which 

fatigue has on hop performance and ability to jump forcefully, varies for each hop test, 

although, the triple hop is the more sensitive test compared to the other two hop tests. 
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1 Inledning 

 

1.1 Introduktion 

 
Att skada sitt främre korsband (acl), innebär en lång och krävande rehabilitering innan 

återgång till idrott och är aktuell. Under rehabilitering bör så många aspekter av idrottarens 

återhämtning som möjligt utvärderas för att undvika re-ruptur eller ytterligare skador. Det är 

av största vikt att identifiera riskfaktorer för detta. Utöver att idrottaren i testsituation bör ha 

återfått ≥90 procent av det kontralaterala benets styrka och funktion innan återgång till idrott, 

har ökat fokus i forskning på senare tid lagts vid vikten av att testa idrottarens hoppförmåga 

även efter muskeluttröttning (Augustsson, Thomeé & Karlsson 2004). Detta då det i studier 

har visat att risken för acl-skada ökar dramatiskt under slutet av idrottsaktivitet då generell 

fysisk trötthet och/eller muskeltrötthet tros vara bidragande orsaker (Chappell, Herman, 

Knight, Kirkendall, Garrett & Yu 2005; Cortes, Quammen, Lucci, Greska & Onate 2012; 

Rodacki, Fowler & Bennett 2001; Ros, Holm, Fridén & Heijne 2013). I forskning har fokus 

på senare tid även lagts vid att i samband med utvärdering av idrottarens återgång till idrott, 

använda olika väl validerade självskattningsinstrument för att lättare kunna utvärdera 

idrottarens subjektiva upplevda knäfunktion (Glazer 2009; Irrgang, Anderson, Bowland, 

Harner, Neyret, Richmond, Sheibourne & the International Knee Documentation Committee 

2006; Langford, Webster & Feller 2009, Nyland, Cottrell, Harreld & Caborn 2006; Reinke, 

Spindler, Lorring, Jones, Schmiz, Flanigan, An, Quiram, Preston, Martin, Schroeder, Parker, 

Knaeding, Borzi, Pedroza, Huston, Harrel & Dunn 2011; Roos, Roos, Lohmander, Ekdahl & 

Beynnon 1998; Thomeé, Währborg, Börjesson, Thomeé, Eriksson & Karlsson 2006; Kvist, 

Österber, Gauffin, Tagesson, Webster & Ardern 2012). För att erhålla ytterligare förståelse 

för patientens subjektiva upplevelse av sin knäfunktion i slutet av rehabiliteringen efter acl-

rekonstruktion, vore det även intressant att undersöka om något av de hopptester vi använder i 

klinik endast mäter styrka och funktion eller om de även kan påvisa aspekter av tillit till det 

acl-opererade knäet, både före och efter kortintensiv generell fysisk uttröttning. 
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1.2 Främre korsbandsskada 

 

Främre korsbandsskada (acl-skada) är vanligt förekommande, framför allt hos unga 

idrottsaktiva personer. Varje år ådrar sig i Sverige cirka 5800 individer en acl-skada (x-base 

2011), men mörkertalet är troligen högre då många fall inte blir diagnostiserade (Holmström 

& Moritz 2007). I samband med acl-skada är det vanligt förekommande med medial 

meniskskada (x-base, 2011). Acl-skada är speciellt vanlig inom idrotter där pivoterande inslag 

hög grad finns, såsom t ex fotboll, hockey och utförsåkning (Karlsson, Thomeé, Martinsson & 

Swärd 2008). Kvinnors skadefrekvens är högre än för män (Eiling, Bryant, Petersen, Murphy  

& Hohmann 2007). Enligt flera forskare är risken för re-ruptur 6-13% samt risken för acl-

ruptur av det kontralaterala benet två procent (Thomeé, Kaplan, Kvist, Myklebust, Risber, 

Theisen, Tsepis, Werner, Wondrasch & Witvrouw 2011). Risken för acl-skada ökar i 

samband med muskeltrötthet under slutet av idrottsaktivitet (Augustsson et al. 2004). 

 

Det främre korsbandets funktion är att stabilisera knäleden genom att förhindra anterior 

translation av tibia i förhållande till femur. Acl är även involverat i mekanismer som 

förhindrar hyperextension, varus- eller valgusställningar i det extenderade knäet. Den 

vanligaste skademekanismen är vridvåld med utåtrotation av tibia och med foten låst i 

underlaget (Kisner & Colby 2007). Cirka 50 procent av de acl-skadade genomgår en acl-

rekonstruktion (Narducci, Waltz, Gorski, Leppla & Donaldsson 2011; x-base 2011). 

 

När de akuta symptomen såsom smärta, svullnad och instabilitet har normaliserats, kvarstår 

ofta en känsla av instabilitet i knäet. Enligt Holmström och Moritz (2007) och Kvist J. (2004) 

medför skadan sekundärt försämrad proprioception, förändrat rörelsemönster, sämre 

muskelstyrka och ökad risk för nya skador. Studier visar vidare att den neuromuskulära 

funktionen även påverkas i det kontralaterala benet i samband med skada, vilket tros orsakas 

av förändringar i centrala nervsystemet i samband med förlust av mekanoreceptorer efter 

skadan (Ageberg, Roberts, Homström & Fridén 2004).  
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1.3 Behandlingsprinciper  

 
Beroende på patientens upplevelse av funktion och stabilitet i sitt knä samt vilket krav på 

aktivitetsnivå som patienten har, bestäms behandlingsstrategi. Antingen sker återhämtningen 

genom konservativ rehabilitering hos fysioterapeut eller genom stabiliserande acl-

rekonstruktion med påföljande rehabilitering hos fysioterapeut. Idrott på hög nivå och fysisk 

aktivitet som involverar hopp och pivoterande inslag, samt hög känsla av instabilitet i knät 

talar oftast för en acl-rekonstruktion (Karlsson et al. 2008; Engelen-van, van Cingel, Tijssen 

& Nijhuis-van der Sanden (2013). Även individens ålder samt kombinerade skador såsom 

meniskskada och/eller collateralligamentskada indikerar oftast operation (Kvist 2004). 

Teorier finns om att ökad laxitet med symptomgivande instabilitet i knäet orsakar ökad 

incidens av exempelvis meniskskador (x-base 2011) samt av ökad risk för utveckling av 

knäledsartros (Lohmander, Englund, Dahl & Roos 2007; Roos 2005). 

  
 

1.3.1 Operationsmetoder  

I Sverige görs idag 98 procent av acl-rekonstruktionerna med transplantat från 

hamstringssenor, antingen med enbart m semitendinosus eller i kombination med m gracilis 

(x-base 2011).  

 

 

1.4 Rehabilitering 

 

Rehabiliteringstiden efter en acl-rekonstruktion är omdiskuterad. Engelen-van Melick et al. 

(2012) anser att tiden för rehabilitering, utan komplikationer, är cirka 22 veckor. Kvist (2004) 

anser att tiden för återgång till idrott varierar mellan 6-12 månader postoperativt men att det i 

litteraturen finns artiklar där rehabiliteringens längd varierar mellan 3-12 månader. 

Avgörande när patienten är redo för återgång till idrott är individuell och i hög grad beroende 

på vilken idrott patienten ska återgå till. Di Stasi, Logerstedt, Gardinier och Snyder-Madder 

beskriver i sin studie att ett assymetriskt och kompensatoriskt rörelsemönster i nedre 

extremiteter ses hos många idrottare upp till två år efter acl-rekonstruktion samt att detta ökar 

risken för utveckling av knäledsartros och risken för ny allvarlig skada (2013). Det är viktigt 
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att kriterierna för när patienten är redo för återgång till sin idrott kontinuerligt utvecklas och 

är uppfyllda så långt det är möjlig (Ardern, Webster & Taylor 2011; Kvist 2004). 

Rehabiliteringsprocessen är mycket komplex där hänsyn måste tas till en rad olika faktorer för 

att optimera behandlingsresultatet. I litteraturen diskuteras ett brett spektrum av faktorer 

såsom muskelstyrka, psykologiska aspekter, associerade knäskador, tid innan operation, 

operationsteknik, osv (Johnsson 2008; Thomeé et al. 2011). Vidare beskriver Thomeé et al. 

(2011) tre viktiga faktorer som påverkar utveckling av god muskelfunktion efter acl-

rekonstruktion; god preoperativ styrka i m. Quadriceps, lite eller ingen preoperativ anterior 

knäsmärta och en hög tro på sitt knäs förmåga.  

 

1.5 Utvärdering av behandlingsresultaten 

 

Att bedöma när och om patienten är redo för de specifika fysiska utmaningar som dennes 

idrott innebär, är oftast i hög grad fysioterapeutens utmaning och ansvar. Därför är det av 

avgörande betydelse att inför återgång till idrott utvärdera behandlingsresultaten så detaljerat 

som möjligt. Idag förespråkar man inom forskning ett ”testbatteri” för att lättare kunna 

utvärdera när och om idrottaren är redo för återgång till idrott efter acl-rekonstruktion (Clover 

& Wall 2010; Creighton, Shrier, Shultz, Meeuwiss & Matheson 2010; Gustavsson, Neeter, 

Thomeé, Grävare Silbernagel, Augustsson, Thomeé & Karlsson 2006). Även Narducci, 

Waltz, Gorski, Leppla och Donaldsson beskriver i sin artikel fördelen med ett testbatteri där 

patientens muskelkraft, smärta, ledstabilitet i flera rörelseplan, uthållighet, muskelflexibilitet, 

hastighet och spänst, balans och proprioception mäts inför återgång till idrott (2011). Flertalet 

studier påvisar även vikten av psyologisk beredskap inför återgång till idrott samt av att 

identifiera de personer som har en sämre psykologisk beredskap tidigt i rehabiliteringen 

(Ardern,Taylor, Feller, Whitehead & Webster 2013; Everhart, Best, Flangan 2013). För att 

underlätta utvärderingen av patientens psykologiska aspekter och subjektiva upplevelse av sin 

knäfunktion efter genomgången acl-rehabilitering, finns idag en rad olika väl validerade 

självskattningsinstrument att tillgå (Wright 2009).  

 

1.5.1 Hopptester 

Det finns idag ingen konsensus om vilka hopptest och i vilken kombination som dessa 

hopptest bör användas för funktionell utvärdering efter acl-rekonstruktion. Däremot skriver 
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Thomeé et al. (2011) i sin studie att bland annat European Board of Sports Rehabilitation 

rekommenderar i sina kriterier för återgång till idrott att individen, utöver att ha återfått 100% 

muskelstyrka i lårmusklerna i det skadade benet, jämfört med det icke-skadade benet, bör ha 

återfått  ≥ 90% i det skadade benets funktion jämfört med det friska benet i två maximala 

hopptest och i ett uthållighets hopptest, t ex sidohoppet. Trippelhoppet och triple 

crossoverhoppet har i studier visat god reliabilitet med ICC-värden mellan 0,84-0,92 samt 

validitet i kombination eller i kombination med andra hopp (Reid et al., 2007; Ross, Langford 

& Whelan 2002). Sidohoppet har enligt Itoh, Kurosaka, Yoshiya, Ichihashi & Mizuno hög 

sensitivitet när det kombineras med andra enbenshopp (1998). Gustavsson et al. påvisar även i 

sin studie från 2006, att sidohoppet har god test-retestrelibilitet med ICC-värden mellan 0,87-

0,93 och god sensitivitet.  

 

1.5.2 Funktionella test efter uttröttning  

 

I samband med utvärdering av behandlingsresultaten inför återgång till idrott, sker dessa 

oftast i icke uttröttat tillstånd. Augustsson et al. (2004) beskriver i sin artikel att det finns 

studier som indikerar att våra hopptester med Leg Symmetri Index-värden (LSI) ≥ 90 procent 

hos idrottare, sjunker väsentligt efter hopptester som genomförs efter muskeluttröttning. LSI 

visar skillnaden i hoppresultat mellan ben, mätt i procent och beräknas opererat ben/icke-

opererat ben (Thomeé et al. 2011). Generell fysisk uttröttning och specifik muskeluttröttning 

påverkar enligt flera studier muskelkraft, koordination och neuromuskulär aktivering både hos 

individer som genomgått acl-rekonstruktion och oskadade individer (Chappell et al. 2005; 

Cortes et al. 2012; Webser et al. 2011). Det finns en rad olika uttröttningsprotokoll vilka 

används i samband med acl-rehabilitering beskrivna i litteraturen. Generell uttröttning 

infinner sig vid en försämring i både centrala och perifiera uttröttningsmekanismer (Webster 

et al. 2011). Exempel på sådana uttröttningstest är intermittenta uthållighetstester såsom Yo-

Yo-testet (Bangsbo, Iaia & Krustrup 2008; Ros, Holm, Fridén & Heijne 2013), 30-second 

Windgate test (Inba, Bar-Or & Skinner 1996), step-up tester (Mc Lean, Felin, Suedekum, 

Calabrese, Passerallo & Joy 2007). Likaså förekommer olika muskelspecifika 

uttröttningsprotokoll som till exempel beskrivs i Augustsson et al. (2006) där man påvisar hur 

uttröttning med1 RM av m quadriceps försämrar hopprestationen hos acl-opererade 

försökspersoner. Cortes et al. (2012) efterfrågar i sin studie idrottsspecifika 

uttröttningsprotokoll samt påvisar att biomekaniska förändringar såsom minskad knä- och 
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höftflexion samt ökad innåtrotation i knäet uppträder efter relativt korta generella 

uttröttningsprotokoll. Forskningen kring olika uttröttningsprotokoll spretar således åt olika 

håll och det finns för närvarande ingen konsensus kring detta. 

 

 

1.6 Sammanfattning 

 

Trots fina värden av muskelstyrka och funktion, är rädsla för att skada sig igen enligt Arden et 

al. (2011) den största anledningen till att patienten ofta inte återvänder till sin tidigare idrott. 

Detta kan eventuellt indikera att våra muskelstyrke- och hopptester under rehabiliteringen inte 

är tillräckligt känsliga. Studier visar även att det tycks finnas en diskrepans mellan patientens 

självrapporterade resultat av knäfunktion och resultaten av muskelfunktionstester (Thomeé et 

al. 2011). Ageberg,Thomeé, Neeter, Silbernagel (2008) och Reid et al. (2007) beskriver i sina 

studier diskrepans mellan funktionella hopptester och subjektivt upplevd knäfunktion. 

Känslan av tillit till sitt acl-opererade knä samt förmågan att ta i påverkas till synes av både 

fysiska och psykologiska faktorer. I litteraturen har det inte gått att finna studier där den 

subjektiva skattningen till knäfunktion undersöks under testtillfället. Hypotesen i denna studie 

är att acl-opererade personer, i testsituation, har en minskad tillit till sin knäfunktion och en 

minskad förmåga att ta i under funktionella hopptest, både före och efter uttröttning och 

framför allt till sitt acl-opererade ben.  

 

 

1.7 Syfte  

 

Syftet med denna studie är att 6-12 månader postoperativt acl-rekonstruktion undersöka om 

tillit till knäet, förmåga att ta i samt hopprestation skiljer sig mellan opererat ben och icke-

opererat ben i tre olika enbenshopp samt om resultaten påverkas av kortintensiv generell 

uttröttning. 
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1.8 Frågeställningar 

 

1. Skiljer sig hopplängden i trippelhopp och triple crossoverhopp samt antal sidohopp 

mellan opererat ben respektive icke-opererat ben 6-12 månader postoperativt acl-

rekonstruktion? 

 

2. Finns det en sidoskillnad mellan opererat ben respektive icke-opererat benet i skattad 

tillit inför och förmågan att ta i vid trippelhopp, triple crossoverhopp samt sidohopp? 

 

3. Påverkas värdena i frågeställning 1 och 2 efter kortintensiv generell fysisk uttröttning? 

 

 

2 Metod 

2.1 Urval 

 

Totalt deltog 18 personer i studien, 9 män och 9 kvinnor. Deltagarna var mellan 17 och 48 år 

med en medelålder på 25,5 år (Tabell I). Denna studie representerar ett brett urval av acl-

rekonstruerade individer, då det ansågs vara av värde att utvärdera resultatet av en i klinik 

typisk population. I samband med rehabiliteringens slutfas och inför återgång till idrott, 

tillfrågades försökspersonerna om deltagande i studien av behandlande fysioterapeut och 

kontaktades efter medgivande av testledarna. Skriftligt medgivande från förälder erhölls från 

den deltagaren i studien som var 17 år vid testtillfället. En person uteslöts på grund av smärta 

och svullnad i knäet och två personer på grund av acl-rekonstruktion i det kontralaterala 

benet. Samtliga försökspersoner hade genomgått primär unilateral acl-rekonstruktion med 

semitendinosustransplantat 6-12 månader före testtillfället och genomgått rehabilitering hos 

fysioterapeuter med idrottsmedicinsk inriktning och flerårig erfarenhet av acl-rehabilitering. 

Rehabiliteringen följde riktlinjer och åtgärdsprogram baserade på senaste forskning och var 

utformade gemensamt på dessa kliniker.  
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Tabell I Patientkaraktäristika 
 

 

2.1.1 Inklusionskriterier  

• Unilateral primär acl-rekonstruktion med semitendinosustransplantat 6-12 

månader postoperativt. 

• Aktivitetsnivå fem eller högre på aktivitetsskala enl Tegner före skada. 

• Funktionella enbenshopp inkluderade under rehabilitering. 

 2.1.2 Exklusionskriterier  

• Tidigare acl-rekonstruktion i det opererade benet. 

• Menisksutur eller annan allvarlig knäskada i det acl-opererade benet. 

• Svullnad, smärta och nedsatt rörelseomfång (ROM) i knäet. 

• Tidigare acl-rekonstruktion, menisksutur eller annan allvarlig knäskada i det 

kontralaterala benet. 

 

Kön Ålder Längd Vikt Månader sedan 
operation 

Opererad 
sida/dominant ben 

Tegner före 
skada 

K 30 174 66 10 vä/vä 7 
M 32 188 100 7,5 hö/hö 5 
M 48 167 70 11 hö/hö 5 
K 17 169 60 12 vä/hö 7 
K 26 167 58 9 vä/hö 6 
K 23 162 52 10 vä/hö 6 
K 18 167 65 9,5 vä/hö 9 
K 42 171 67 12 hö/hö 5 
M 18 183 86 6 hö/vä 7 
M 25 175 67 10 hö/vä 6 
M 23 183 89 6 vä/hö 9 
M 24 171 64 9,5 hö/hö 6 
M 43 182 103 6 hö/hö 5 
M 40 179 98 9,5 vä/hö 5 
K 48 160 53 6,5 hö/vä 5 
M 20 174 64 10 vä/hö 8 
K 19 170 60 10 hö/hö 9 
K 18 160 53 10 vä/hö 9 
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2.2 Procedur 

 

Testerna genomfördes vid ett tillfälle för varje försöksperson. Totalt genomfördes tester vid 

åtta olika testtillfällen under mars månad 2014. Testledare var två fysioterapeuter med 

mångårig erfarenhet av idrottsmedicinsk rehabilitering. Inför testtillfället, ombads 

försökspersonerna att inte träna hård styrketräning dagen före testet samt att under testet 

använda lämpliga skor. Vid ankomst fick de muntlig och kortfattad skriftlig information om 

studien och dess syfte, samt hur genomförandet av testtillfället skulle ske. Därefter fick de 

underteckna ett godkännande om deltagande i studien (Bilaga 2) samt fylla i persondata i ett 

testprotokoll (Bilaga 3) där de även fick skatta sin idrottsliga aktivitetsnivå före skada enligt 

Tegner´s aktivitetsskala (Tegner & Lysholm 1985) (Bilaga 4). Den deltagare som var under 

18 år, hade tidigare fått sitt godkännande om deltagande hemskickat för målsmans 

godkännande och signatur. För att undvika att hoppordningen skulle bli densamma och 

därmed eventuellt påverka resultaten, lottades hoppordningen för varje försöksperson innan 

testerna startade. Uppvärmning genomfördes i enlighet med Gustavssons et al. (2006). 

Försökspersonerna cyklade på ergonometercykel under 5 minuter med en hastighet på ca 60 

rpm med ett motstånd som anpassades individuellt till lätt ansträngande. Därefter genomförde 

försökspersonerna bilaterala squats 10 repetitioner i två set, bilaterala tåhävningar 10 

repetitioner i två set, bilaterala 10 lätta svikthopp samt 10 gånger på varje ben. Inför varje 

hopptyp, fick försökspersonerna detaljerade instruktioner av testledaren om genomförandet av 

respektive hopp. Samtliga hopp utfördes på det icke-opererade benet först. Baserat på studier 

bland annat av Gustavsson et al. (2006) och Reid, Birmingham, Stratford, Alcock och Giffin 

(2007), fick försökspersonerna möjlighet till vila under 2-3 minuter, både i steg I (före 

uttröttning) och steg II (efter uttröttning) av testproceduren. Detta för att minska risken för 

uttröttning i steg I och för återhämtning mellan hopptyperna under steg II. 

Hopptesterna genomfördes därefter i två steg. Efter uppvärmning följde steg I av 

testproceduren. Försökspersonerna genomförde tre hopptyper där de med modifierad VAS-

skala fick skatta sin tillit till knäet inför respektive hopptyp, samt efter respektive hopptyp 

skatta upplevelsen av hur mycket han/hon kunde ta i under hoppet. Därefter genomfördes steg 

II av testproceduren där de tre olika hopptyperna med VAS-skattningar genomfördes igen och 

i samma hoppordning, men där var och en av hopptyperna föregicks av kortintensiv generell 

uttröttning i tjockmatta. (Figur I) 
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Fig. I 

	  
Steg	  I	  

	  
	   	   	  
	  

Uppvärmning	  
	  

	  
! 

	  
	  

Lottning	  av	  hoppordning	  
	  

	   	   	  Trippelhopp	   Triple	  crossover	  hopp	   Sidohopp	  

Icke-‐opererat	  ben:	   Icke-‐opererat	  ben:	   Icke-‐opererat	  ben:	  

Skattad	  tillit	  	   Skattad	  tillit	  	   Skattad	  tillit	  

! ! ! 

Två	  försökshopp	   Två	  försökshopp	   Fåtal	  försökshopp	  

! ! ! 

Två	  godkända	   Två	  godkända	   Max	  antal	  godkända	  hopp	  på	  30	  sek	  

! ! ! 

Skattad	  förmåga	  att	  ta	  i	   Skattad	  förmåga	  att	  ta	  i	   Skattad	  förmåga	  att	  ta	  i	  

Opererat	  ben:	   Opererat	  ben:	   Opererat	  ben:	  

Skattad	  tillit	   Skattad	  tillit	   Skattad	  tillit	  

! ! ! 

Två	  försökshopp	   Två	  försökshopp	   Fåtal	  försökshopp	  

! ! ! 

Två	  godkända	   Två	  godkända	   Max	  antal	  godkända	  hopp	  på	  30	  sek	  

! ! ! 

Skattad	  förmåga	  att	  ta	  i	   Skattad	  förmåga	  att	  ta	  i	   Skattad	  förmåga	  att	  ta	  i	  

	   	   	  

	  
Steg	  II	  

	  
	   	   	  Trippelhopp	   Triple	  crossover	  hopp	   Sidohopp	  

Icke-‐opererat	  ben:	   Icke-‐opererat	  ben:	   Icke-‐opererat	  ben:	  

Uttröttning	   Uttröttning	   Uttröttning	  

! ! ! 

Skattad	  tillit	   Skattad	  tillit	   Skattad	  tillit	  

! ! ! 

Två	  godkända	  hopp	   Två	  godkända	  hopp	   Max	  antal	  godkända	  hopp	  på	  30	  sek	  

! ! ! 

Skattad	  förmåga	  att	  ta	  i	   Skattad	  förmåga	  att	  ta	  i	   Skattad	  förmåga	  att	  ta	  i	  

Opererat	  ben:	   Opererat	  ben:	   Opererat	  ben:	  

Skattad	  tillit	   Skattad	  tillit	   Skattad	  tillit	  

! ! ! 

Två	  godkända	  hopp	   Två	  godkända	  hopp	   Max	  antal	  godkända	  hopp	  på	  30	  sek	  

! ! ! 

Skattad	  förmåga	  att	  ta	  i	   Skattad	  förmåga	  att	  ta	  i	   Skattad	  förmåga	  att	  ta	  i	  
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2.2.1 Testprocedur steg I  

 

Vid triple crossoverhoppet samt trippelhoppet tilläts försökspersonerna två försökshopp på 

respektive ben och följdes därefter av testhoppen, där två godkända testhopp registrerades. 

För att undvika uttröttning före testhoppet av sidohoppet, fick försökspersonerna hoppa ett par 

hopp/ben som försökshopp. Samtliga hopp genomfördes på det icke-opererade benet först. 

På startlinjen innan försökspersonerna genomförde det första försökshoppet av respektive 

hopptyp, fick de skatta sin tillit till knäet på en VAS-skala inför respektive hopp. Direkt efter 

två godkända och registrerade testhopp på det icke-opererade benet respektive direkt efter två 

godkända och registrerade testhopp på det opererade benet, fick försökspersonerna skatta på 

VAS-skala hur mycket han/hon ansåg sig ha kunnat ta i under hoppen. Samma procedur med 

VAS-skattning genomfördes före och efter sidohoppet, men med endast ett fåtal försökshopp. 

 

 

2.2.2 Testprocedur steg II 

 

I detta steg genomfördes respektive hopptyp efter kortintensiv generell uttröttning i 

tjockmatta, där man försökte nå så hög grad av ansträngning på Borgskalan (Bilaga 5) som 

möjligt. För att bättre standardisera graden av uttröttning, fick försökspersonerna genomföra 

höga knäuppdrag i tjockmatta i takt med metronom med 155 slag/minut. För att säkerställa 

och standardisera höjden på knäuppdragen, användes en spänd lina över tjockmattan i höjd 

med försökspersonens spina iliaca anterior superior (SIAS). Godkända knäuppdrag var då 

låren nådde linan i takt med metronomens taktangivelse. När försökspersonen inte orkade 

hålla takten eller höjden i knäuppdragen eller själv valde att avbryta, avslutades momentet och 

pulsen registrerades via pulsoximeter på fingret omedelbart därefter. Under tiden pulsen 

registrerades fick försökspersonerna skatta graden av ansträngning på Borgskala för att få en 

uppfattning om grad av uttröttning. Varje hopptyp föregicks av uttröttning och utan vila 

genomfördes sedan de tre hopptyperna i samma ordning som försökshoppen. Även i detta 

steg, registrerades två godkända testhopp per ben och hopptyp. Sidohoppet genomfördes en 

gång. 

 

 



 

 

18 

 

2.2.3 Mätmetoder  

2.2.3 a Triple crossoverhopp 

Triple crossoverhoppet utfördes i denna studie modifierat efter Noyes, Barber & Mangine 

1991). En startlinje markerades och därifrån uppmättes en sträcka på 6 meter vilken 

markerades med två tejpade linjer med 15 cm avstånd ifrån varandra. Försökspersonerna 

uppmanades att hoppa på ett ben över linjerna tre gånger, en så lång sträcka som möjligt. 

Hoppet godkändes inte om FP landade på någon av linjerna eller inte kunna behålla balansen 

när landade. Två godkända hopplängder markerades vid hälen och registrerades. 

 

2.2.3b Trippelhopp 

Även trippelhoppet utfördes i denna studie efter modifierad Noyes et al. (1991). En startlinje 

utmärktes och en sex meter lång linje uppmättes och markerades där försökspersonerna 

uppmanades att på ett ben hoppa tre så långa hopp som möjligt samt landa prompt och utan 

medrörelser eller tappad balans. Två godkända hopp mättes vid hälen och registrerades. 

 

2.2.3c Sidohopp 

Sidohoppet utfördes modifierat efter Itoh et al. (1998). Två linjer tejpades parallellt med ett 

avstånd på 30 cm. Försökspersonerna ombads att hoppa på ett ben över dessa linjer i sidled 

under 30 sekunder och antal hopp räknades. Om försökspersonerna landade på någon av 

linjerna eller satte ned det kontralaterala benet under testet, räknades det hoppet bort. Totala 

antalet godkända hopp registrerades. 

 

2.2.4d VAS-skattning (visuell analog skala)  

För att utvärdera försökspersonernas subjektiva upplevelse i direkt anslutning till varje 

hopptyp, användes en modifierad VAS-skala där 0 var lägsta och 10 var högsta skattning. 

VAS-skattning har hög validitet vid smärtskattning (Price, Mc Grath, Rafii & Buchingham 

1983; Lundeberg, Lund, Dahlin, Borg, Gustavsson, Sandin, Rosén & Eriksson 2001) men har 

även ofta förekommit i modifierad form i samband med subjektiva skattningar, bl a i mindre 

icke publicerade studier på Capio Artro Clinic. Det är ett enkelt självskattningsinstrument att 

använda i kliniska testsituationer. VAS-skattning genomfördes omedelbart och i samband 

med testögonblicket, vilket gav information om försökspersonernas upplevelse i stunden. 



 

 

19 

 

Denna studie hade för avsikt att utvärdera tillit till knäet inför varje hopptyp samt förmåga att 

ta i under varje hopptyp, i direkt anslutning till respektive hopp.  

 

Modifierad VAS-skala 

 

I vilken grad känner du tillit till ditt knä inför hoppet? 

 

I____________________________________________________I 

Ingen tillit                                                                                Maximal tillit 

 

I vilken grad kände du att du kunde ta i under hoppet? 

 

I____________________________________________________I 

Ingen förmåga att ta i                                                             Maximal förmåga att ta i  

 

 

Triple crossoverhoppets och trippelhoppets medelvärde av respektive bens två godkända 

hopplängder beräknades och antalet godkända sidohopp antecknades. Därutöver registrerades 

resultaten för VAS-skattning tillit respektive förmåga att ta i för respektive hopp och ben, 

både för testprocedur I och testprocedur II. 

 

2.2.3 e Borgs RPE-skala (rating of perceived exertion) och pulsoxiometer 

Borgskalan användes för att skatta försökspersonernas subjektiva grad av uttröttning i steg II. 

Det är en väl validerad visuell skattningsskala för subjektiv mätning av fysisk upplevd grad av 

ansträngning (Borg 1970). Skalan är graderad i numeriska steg från 6 ”ingen ansträngning” 

alls till 20 ”maximal ansträngning” och är tänkt att som riktlinje korrelera med pulsfrekvens. I 

denna studie uppmättes pulsfrekvensen med pulsoxiometer.  
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2.3 Etik 

 

Respektive försöksperson hade under sin rehabiliteringstid genomfört hopp i varierande grad 

och ansågs därmed förberedda att genomföra testerna i studien. Hoppträning är en del av 

rehabiliteringsprocessen och detta i kombination med VAS-skattning ansågs inte utgöra fara 

för försökspersonerna. Inför deltagandet fick försökspersonerna skriftlig och muntlig 

information om syftet med studien och fick samtidigt underteckna sitt godkännande om 

deltagande. Den deltagare som var under 18 år vid testtillfället, hade före testerna lämnat ett 

skriftligt godkännande om deltagande från förälder. Samtliga deltagare informerades om att 

de när som helst kunde avbryta sin medverkan i studien. De informerades och garanterades 

anonymitet.  

 

2.4 Statistisk analys 

Resultaten presenteras i absoluta värden som medelvärde av två godkända hopp för 

trippelhoppet och triple crossoverhoppet som medelvärde ± standardavvikelse. Resultaten för 

sidohoppet presenteras som antal hopp ± standardavvikelse. VAS-skattad tillit och förmåga 

att ta i presenteras som absoluta värden ± standardavvikelse. Data analyserades i 

STATISTICA, version 12SP2, series 0313b, StatSoft. För att säkerställa att data ej skiljde sig 

från normalfördelning användes Shapiro-Wilk´s test. Beroende variabler analyserades enligt 

General linear models (ANOVA). Signifikant skillnad anges när p<0,05.  
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3 Resultat 

3.1 Trippelhoppet 

 

Hoppresultat 

Resultatet visar att försökspersonerna hoppar signifikant kortare med opererat ben jämfört 

med icke-opererat ben (p <0,01). De hoppar även signifikant kortare efter uttröttning jämfört 

med före uttröttning (p <0,04). Skillnaden i hopplängd mellan opererat ben och icke-opererat 

ben påverkades inte av uttröttning. (Tabell II). LSI var både före och efter uttröttning ≥90%. 

 

Tillit 

Försökspersonerna skattar signifikant lägre tillit till opererat ben jämfört med icke-opererat 

ben (p <0,03). Tilliten till benet var högre före uttröttning jämfört med efter (p <0,04). 

Skillnaden i tillit mellan opererat ben och icke-opererat ben påverkades inte av uttröttning.   

(Tabell II). 

 

Förmåga att ta i 

I trippelhoppet skattar försökspersonerna signifikant högre avseende förmåga att ta i under 

hoppet för icke-opererat ben jämfört med opererat ben (p <0,02). Förmågan att ta i, skattas 

signifikant lägre efter uttröttning jämfört före uttröttning (p< 0,01). Skillnaden i förmågan att 

ta i mellan opererat ben och icke-opererat ben påverkades inte av uttröttning. (Tabell II). 
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Tabell II  Trippelhoppet, absoluta värden; medelvärde i cm och VAS-skattning (0-10) 
samt ±standardavvikelse (SD) 
 
 

Testvariabel Icke-opererat ben 

 (N=18)                                          

Opererat ben  

 (N=18) 

Signifikans-nivå 

 

Trippelhopp 

    Före 

uttröttning 

Efter  

uttröttning 

Före 

uttröttning 

Efter 

uttröttning 

Icke-op 

ben jmf 

op ben 

Före 

uttröttning 

jmf efter 

uttröttning 

 

Hopplängd(cm) 

(M±SD) 

 

400,2±20,0 

 

387,5±19,3 

 

379,4±20,0 

 

371,7±20,3 

 

p≤0.012 

 

p≤0.045 

 

VAS-skattad tillit 

före hopp (M±SD) 

 

 

9.0±0.3 

 

 

8.3±0.4 

 

 

7.7±0.5 

 

 

7.1±0.5 

 

 

p≤0.03 

 

 

p≤0.037 

 

VAS-skattad 

förmåga att ta i 

efter hopp 

(M±SD)  

 

 

 

9.1±0.2 

 

 

 

8.1±0.4 

 

 

 

8.4±0.3 

 

 

 

7.7±0.4 

 

 

 

p≤0.02 

 

 

 

p≤0.013 

 
 
 

3.2 Triple crossoverhoppet 

 
Hoppresultat 

I triple crossoverhoppet hoppar försökspersonerna signifikant kortare med opererat ben 

jämfört med icke-opererat ben (p <0,02). Däremot påverkades hopplängden inte signifikant av 

uttröttning. Det fanns dock en skillnad såtillvida att hopplängden försämrades signifikant 

mera (p<0,03) till följd av uttröttning i det icke-opererade än i det opererade benet. (Tabell 

III). LSI var både före och efter uttröttning ≥90%. 
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Tillit 

Resultatet visar att försökspersonerna skattar signifikant högre tillit till icke-opererat ben i 

triple crossoverhoppet jämfört med opererat ben (p <0,001). Efter uttröttning skattar 

försökspersonerna signifikant lägre tillit (p <0,03). Skillnaden i tillit mellan opererat ben och 

icke-opererat ben påverkades inte av uttröttning. (Tabell III). 

 

Förmåga att ta i 

Förmågan att ta i under triple crossoverhoppet, skattas signifikant lägre för opererat ben 

jämfört med icke-opererat ben (p <0,01), men påverkades inte av uttröttning. (Tabell III). 

 

Tabell III  Triple crossoverhoppet, absoluta värden; medelvärde i cm och VAS-
skattning (0-10) samt ±standardavvikelse (SD) 
 

Testvariabel Icke-opererat ben 

 (N=18)                                          

Opererat ben  

 (N=18) 

Signifikans-nivå 

 

Triple cross-

overhopp 

    Före 

uttröttning 

Efter  

uttröttning 

Före 

uttröttning 

Efter 

uttröttning 

Icke-op 

ben jmf 

op ben 

Före 

uttröttning 

jmf efter 

uttröttning 

 

Hopplängd(cm) 

(M±SD) 

 

331,9±22,5 

 

323,1±20,6 

 

311,2±19,8 

 

317,1±19,8 

 

p≤0.018 

 

p≤0.025* 

 

VAS-skattad 

tillit före hopp 

(M±SD) 

 

 

9.0±0.2 

 

 

8.2±0.4 

 

 

7.7±0.4 

 

 

7.2±0.6 

 

 

p≤0.01 

 

 

p≤0.025 

 

VAS-skattad 

förmåga att ta i 

efter hopp 

(M±SD)  

 

 

 

8.8±0.3 

 

 

 

8.4±0.4 

 

 

 

8.1±0.3 

 

 

 

7.6±0.5 

 

 

 

p≤0.008 

 

 

 

NS 

 

*Försämringen i hopplängd efter uttröttning var signifikant större för det icke-opererade än för det opererade 

benet (statistisk samspelseffekt) p<0,03. 

N.S. = ingen signifikant skillnad 
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3.3 Sidohoppet 

 
Hoppresultat 

Hoppresultatet i sidohoppet skiljde sig ej signifikant mellan opererat och icke-opererat ben, 

och påverkades ej heller av uttröttning. (Tabell IV). LSI var både före och efter uttröttning 

≥90%. 

 

Tillit 

Resultatet visar att försökspersonerna skattar signifikant högre tillit till icke-opererat ben 

jämfört opererat ben (p <0,003). Resultaten visar även att försökspersonerna skattar 

signifikant lägre tillit efter uttröttning (p<0,001). Skillnaden i tillit mellan opererat ben och 

icke-opererat ben påverkades inte av uttröttning. (Tabell IV). 

 

Förmåga att ta i 

Sidohoppet visar ingen signifikant skillnad i skattad förmåga att ta i mellan opererat och icke-

opererat ben, och heller ingen effekt av uttröttning. (Tabell IV). 
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Tabell IV  Sidohoppet absoluta värden; medelvärde i antal hopp och VAS-skattning (0-
10) samt ±standardavvikelse (SD) 
 

Testvariabel Icke-opererat ben 

 (N=18)                                          

Opererat ben  

 (N=18) 

Signifikans-nivå 

 

Sidohopp 

    Före 

uttröttning 

Efter  

uttröttning 

Före 

uttröttning 

Efter 

uttröttning 

Icke-op 

ben jmf op 

ben 

Före 

uttröttning 

jmf efter 

uttröttning 

 

Antal hopp 

(M±SD) 

 

47,7±4,0 

 

49,4±3,6 

 

46,6±3,8 

 

46,6±3,8 

 

NS 

 

NS 

 

VAS-skattad 

tillit före hopp 

(M±SD) 

 

 

9.0±0.2 

 

 

8.0±0.4 

 

 

8.1±0.4 

 

 

6.9±0.4 

 

 

p≤0.03 

 

 

p≤0.00 

 

VAS-skattad 

förmåga att ta i 

efter hopp 

(M±SD)  

 

 

 

8.6±0.4 

 

 

 

7.7±0.5 

 

 

 

8.0±0.4 

 

 

 

7.6±0.4 

 

 

 

NS 

 

 

 

NS 

 
N.S. = ingen signifikant skillnad 

 

4 Diskussion 

 
Syftet med denna studie var att 6-12 månader postoperativt acl-rekonstruktion undersöka om 

tillit till knäet, förmåga att ta i samt hopprestation skiljer sig mellan opererat ben och icke-

opererat ben i tre olika enbenshopp samt om resultaten påverkas av kortintensiv generell 

uttröttning. 
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4.1 Resultatdiskussion  

4.1.2 Hopprestation  

I samtliga hopp var skillnaden i opererat ben ≤10% jämfört med opererat ben, vilket i 

forskning anses vara ett godtagbart värde (Gustavsson et al. 2006). Det kan bland annat 

jämföras med studie av Reid et al. (2007) där försökspersonerna efter 6 månader postoperativt 

hade ett LSI på 87.7% för trippelhoppet och 88.3% för triple crossoverhoppet. Däremot fanns 

det skillnader mellan hopptesterna vad gäller påverkan av uttröttning på hopplängd/prestation 

och förmågan att ta i där trippelhoppet är känsligare än de övriga två testerna. Hamilton, T. 

R.,  Shultz, S. J., Schmitz, R. J. & Perrin, D. H. (2008) redovisar i sin studie att trippelhoppet 

är en god prediktor för styrka och spänst i nedre extremiteter, vilket eventuellt resulterade i att 

försökspersonerna i denna studie efter uttröttning hoppade sämre efter uttröttning. 

 

För sidohoppet fanns i aktuell studie ingen signifikant skillnad i antal hopp mellan opererat 

och icke-opererat ben och heller ingen effekt av uttröttning. Thomeé, Neeter, Gustavsson, 

Thomeé, Eriksson och Karlsson (2012) beskriver i sin studie att det är ett hopp som kräver bra 

styrka och uthållighet och att det tog upp till 24 månader efter acl-operation innan LSI-värdet 

för sidohoppet hos försökspersonerna i deras studie nådde >90%. De hade i sin studie dock 

modifierat avståndet i hoppet från 30 cm till 40 cm, vilket möjligen påverkade resultatet. 

 

 

4.1.3 Uttröttningseffekt 

I aktuell studie var försämringen med uttröttning i triple crossoverhoppet signifikant större för 

icke-opererat ben jämfört med opererat ben. Reid et al. (2007) beskriver bland annat att triple 

crossoverhoppet är ett relativt svårt hopp som tycks kräva längre inlärning. I studier beskrivs 

även ökad risk för försämrad styrka och funktion i det icke-opererade benet under 

rehabiliteringstiden efter acl-rekonstruktion (Hiemstra, Webber, MacDonald & Kriellaars 

2000; Thomée et al. 2011), vilket är intressant i förhållande till resultatet i föreliggande 

studie. Fokus under rehabiliteringen är framförallt på opererat ben och det oskadade benet kan 

i viss utsträckning ”glömmas bort”, vilket eventuellt resulterar i sämre styrka och funktion. 

Reid et al. (2007) beskriver vidare i sin studie hur inlärningseffekten påverkar hoppresultaten 

i olika grad för opererat ben jämfört med icke-opererat ben. De redovisar att den motoriska 

inlärningen mellan testtillfällen på acl-opererat ben, utvecklas bättre jämfört med icke-
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opererat ben. Även detta är i denna studie intressant att beakta vad gäller triple 

crossoverhoppets skillnad i resultat för opererat ben och icke-opererat ben. 

 

Sidohoppet är ett hopp som i forskning anses sensitivt för att urskilja hoppförmåga och 

uthållighet hos acl-opererade individer vid funktionella tester när det kombineras med andra 

hopp och därför valdes att användas i denna studie (Gustavsson et al. 2006; Itoh et al. 1998). 

Aktuell studie påvisade ingen signifikant skillnad i antal hopp mellan opererat ben och icke-

opererat ben och inte heller någon effekt av uttröttning. Trots det uppgav och uppvisade 

flertalet av försökspersonerna vid testtillfället tydligt sämre spänst, precision och förändrade 

landningsmekanismer i sidohoppet i opererat ben. I litteraturen finns ett flertal studier, såsom 

av Holmström och Moritz (2007) och Kvist et al. (2004), där man har påvisat att en acl-skada 

även medför förändringar i bland annat rörelsemönster och biomekanik hos dessa individer. 

Webster, Santamaria, McClelland och Feller (2011) visade vidare i sin studie att generell 

fysisk uttröttning före enbens hopptest, medförde många biomekaniska förändringar i det acl-

opererade benet men att liknande förändringar även konstaterades hos flertalet i 

kontrollgruppen.  

 

4.1.4 Tillit och förmåga att ta i  

Försökspersonerna i denna studie, skattar signifikant lägre tillit i opererat ben inför samtliga 

tre hopp, parallellt med att de även hoppar signifikant kortare i trippelhoppet och triple 

crossoverhoppet. Detta skulle eventuellt kunna tala emot vad som visats i tidigare studier, där 

det har redovisats diskrepans mellan skattad knäfunktion och funktionella tester (Ageberg et 

al 2008; Glazer 2009; Irrgang et al. 2006, Langford, Webster & Feller 2009; Nyland et al. 

2006; Reinke et al. 2011; Roos et al. 1998; Thomeé et al. 2006; Kvist et al 2012). I denna 

studie ses snarare ett samband mellan lägre skattad tillit och förmåga att ta i med själva 

hoppresultaten på opererat ben. De hoppar sämre och skattar lägre. Likheten med andra 

studiers utvärdering av hopprestation och självskattningsinstrument, skulle däremot kunna 

vara att försökspersonerna skattar lägre tillit och förmåga att ta i med opererat ben jämfört 

med icke-opererat ben. 

 

Däremot påverkades skillnaden i tillit mellan det opererade och det icke-opererade benet inte 

av uttröttning. Detta skulle eventuellt kunna förklaras av att en effekt av inlärning uppstod 

mellan steg I och steg II av testproceduren och därmed upplevdes hoppen säkrare att 
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genomföra. Studier har visat att testvärden ändras signifikant mellan första och andra 

testtillfället men att de avtar därefter (Gustavsson et al. 2006). En svaghet i denna studie 

skulle således kunna vara att testet före och efter uttröttning genomfördes vid samma tillfälle 

och att inlärning uppstod. Samtliga försökspersoner hade dock under rehabiliteringens senare 

del genomfört funktionella hopptester i olika grad. Detta skulle ha kunnat bidra till att 

inlärning redan hade påbörjats. Därför ansågs det vara möjligt att utvärdera hoppen vid ett och 

samma tillfälle. 

 

4.2 Metoddiskussion 

I denna studie ansågs det intressant att presentera absoluta värden för att individuella 

avvikelser inte skulle döljas samt för att undvika påverkan på resultatet genom att icke-

opererat ben möjligen hade tappat styrka och funktion under skadeperioden. Att använda LSI-

värden i forskning, diskuteras i litteraturen för närvarande. Thomeé et al. (2011) efterfrågar i 

sin studie nya studier där validiteten för LSI som utvärdering av rehabiliteringseffekter 

undersöks ytterligare men att rekommendationen är att presentera både LSI-värden samt 

absoluta värden tills vidare.  

 
Det finns ett flertal olika väl validerade självskattningsformulär i litteraturen som används i 

samband med utvärdering efter acl-rekonstruktion och där möjligen även graden av tillit och 

förmåga att ta i kan tolkas och utvärderas. Bland annat har man i studie av Reinke et al. 

(2012) påvisat signifikanta korrelationer mellan funktionella hopptest och International Knee 

Documentation Committee (IKDC), Knee Injury and Osteoarthritis Outcme Score (KOOS), 

KOOS Sport och fritid och KOOS knärelaterad livskvalité. I litteraturen har det däremot inte 

gått att hitta studier där självskattad knäfunktion registreras under själva testögonblicket, vare 

sig före eller efter uttröttning. Eftersom författaren av denna studie hade för avsikt att 

utvärdera eventuella skillnader i skattad tillit och förmåga att ta i under själva testerna, ansågs 

modifierad VAS-skattning vara ett enkelt och användbart sätt att i klinik genomföra testerna 

med. En svaghet skulle däremot kunna vara att VAS-skattning är subjektiv och därmed skulle 

kunna ge missvisande resultat för jämförelse inom en grupp. Jakobsson, U. (2004) påvisar i 

sin studie att VAS-skattning i samband med smärta är subjektiv och därför inte bör jämföras 

mellan individer. Självskattningsformulär är å andra sidan alltid subjektiva och används i 

forskning även som jämförelse inom eller mellan populationer. Det är angeläget att 
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kontinuerligt försöka förbättra utvärderingen av samtliga parametrar efter acl-rekonstruktion, 

inte minst de psykologiska. Ardern et al. (2011) efterfrågar i sin systematiska review och 

meta-analys av över 5500 acl-opererade personer, utökade psykologiska interventioner som 

en del av den postoperativa processen. För både patient och fysioterapeut är det önskvärt att i 

testsituation kunna mäta upplevd knäfunktion för att öka möjligheten att tidigt identifiera de 

individer med upplevd sämre funktion och tillit. Därmed skulle interventioner kunna sättas in 

i syfte att underlätta återhämtningen bättre. 

 

Cortes et al. ( 2012) påvisar i sin studie att skillnaden är stor mellan olika 

uttröttningsprotokoll, vilket kan påverka att testresultaten blir olika mellan studier. Han 

efterfrågar istället att uttröttningsprotokollen anpassas mer idrottsspecifikt. Det finns ingen 

konsensus i litteraturen angående vilken form av protokoll som anses lämpligast i samband 

med funktionella hopptester. Populationen i denna studie representerar det patientunderlag 

som ofta återfinns på våra idrottsmedicinska kliniker. Därför var det önskvärt att utforma ett 

enkelt och genomförbart test för kortintensiv generell uttröttning. Samtliga försökspersoner 

skattade efter ca 20-60 sekunders uttröttning sin grad av ansträngning till mellan 15-20 på 

Borgsskalan. Uttröttningsprotokollet i denna studie gav dock, förutom för triple 

crossoverhoppet, inga signifikanta skillnader i effekten av uttröttning mellan opererat och 

icke-opererat ben. Det talar eventuellt för att metoden ytterligare skulle behöva 

standardiseras, t ex via ett pre-testtillfälle för bättre basvärden i hopprestation och HR max att 

jämföra med.  

 

 

5 Implikationer för framtida forskning 

Det återstår således fortsatt stora insatser i forskning i utvecklingen av subjektiva och 

objektiva mätmetoder efter acl-skada, både före och efter uttröttning. Aktuell studie visar att 

det är av vikt att även fokusera på forskning av subjektivt skattad knäfunktion under själva 

testsituationen, vilket inte tidigare har gjorts. VAS-skattning är ett användbart mätinstrument, 

både ur patientens och fysioterapeutens perspektiv som kan öka förståelsen av upplevd 

knäfunktion och därmed underlätta val av behandlingsstrategier. Thomeé et al. (2011) 

efterfrågar i sin studie en revidering i rehabiliteringsprotokollen där direktiven för 

muskelfunktion och styrka blir tydligare. Han spekulerar vidare att styrketräningen under 
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rehabilitering ofta har för stor idrottsspecifik inriktning och inte är tillräckligt tung. Att så 

långt det är möjligt standardisera och utveckla uttröttningsprotokoll som en del i 

utvärderingen inför återgång till idrott, torde ytterligare minska risken för ny allvarlig 

knäskada. 

 

6 Slutsats 

VAS-skattad tillit till benen 6-12 månader efter acl-operation (oavsett grad av uttröttning eller 

om benet är opererat eller inte) kan utvärderas med såväl trippelhopp, triple crossoverhopp 

som sidohopp. Däremot finns det skillnader mellan hopptesterna vad gäller påverkan av 

uttröttning på hopplängd/prestation och förmågan att ta i, där trippelhoppet är känsligare än de 

övriga två testerna.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 
Syfte och frågeställningar: 
Syftet med denna studie var att i samband med återgång till idrott 6-12 månader efter acl-
operation, utvärdera om tillit till knäet, förmåga att ta i samt hopprestation skiljer sig mellan 
opererat ben och icke-opererat ben före och efter kortintensiv generell uttröttning. 
 
 

4. Skiljer sig hopplängden i trippelhopp och triple crossoverhopp samt antal sidohopp 
mellan opererat ben respektive icke-opererat ben 6-12 månader postoperativt acl-
rekonstruktion? 

 
5. Finns det en sidoskillnad mellan opererat ben respektive icke-opererat benet i skattad 

tillit inför och förmågan att ta i vid trippelhopp, triple crossoverhopp samt sidohopp? 
 

6. Påverkas värdena i frågeställning 1 och 2 efter kortintensiv generell fysisk uttröttning? 
 
 
Vilka sökord har du använt? 
Acl reconstruction, functional tests, triple crossover hop, side hop, triple hop, hop performance, 
muscle fatigue, fatiguel, fear,reinjury, self efficacy, reliability, validity, sensitivity, reinjury, Tegner 
VAS scale, Borg scale 

 
Var har du sökt? 
KI:s bibliotekskatalog. Artikelbas PubMed. 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Acl reconstruction and return to sports and hop performance and validity and reliability 
Acl reconstruction and triple crossover hop and triple hop 
Acl reconstruction and side hop 
Acl reconstruction and muscle fatigue 
Acl reconstruction and fatigue 
Hop tests and acl reconstruction and validity and reliability 
Self efficacy and acl reconstruction 
Acl reconstruction and fear of reinjury 
 
Kommentarer 
En del material har hittats i artiklarnas litteraturlistor samt via ”related articles” i 
databasen. 
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Informationsbrev till försökspersonerna 
 

Patientinformation 
Under våren kommer vi att genomföra två studier avseende tillit till 
korsbandsopererade knän i samband med återgång till tidigare idrottsaktiviteter. 
För utvärdering används idag olika frågeformulär samt styrke- och hopptester. Då vi 
är intresserade av hur personer som har opererat sitt främre korsband litar på sitt 
knä, vill vi undersöka i vilka hopptester det eventuellt upplevs en begränsning i form 
av tillit till sitt knä eller oförmåga att ta i under hoppet. Hopptesterna görs både på det 
icke opererade benet och det opererade benet, före och efter uttröttning. Resultaten 
kan dessutom ge information om hur mogen man är att börja idrotta igen. 
 
Testprocedur: 
Testerna kommer att genomföras under mars månad, 2014. 
Först kommer du att skriftligen besvara några frågor om ditt knä. 
Därefter får du värma upp 5 minuter på ergometercykel samt göra några 
uppvärmande övningarna. Sedan kommer du att genomföra 3 olika slags hopp. 
Innan de olika hoppen, kommer du att utföra 1 provhopp på varje ben och därefter 
testhoppen. Före och efter varje testhopp får du skatta din upplevelse av hoppet. 
Testproceduren upprepas sedan efter att du har fått göra några övningar med syfte 
att trötta ut dina benmuskler. 
 
Godkännande av deltagande i forskningsstudie  
Härmed förklarar jag mig villig att delta i en forskningsstudie gällande hopptester 
efter främre korsbandsoperation. Jag har fått muntlig och skriftlig information. Mitt 
deltagande i studien är frivilligt och alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. 
Jag kan när som helst under studiens gång avbryta mitt deltagande. 
 
Stockholm den. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Underskrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  
Namnförtydligande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Personnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . .   
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TESTPROTOKOLL   Testledare: 
 
Datum: 
 
Namn: 
 
Personnummer: 
 
Längd: 
 
Vikt: 
 
Skadedatum: 
 
Operationsdatum: 
 
Opererad sida: 
 
Dominant ben: 
 
Idrott före skada: 
 
Tegner före skada: 
 
Rehabtid/frekvens: 
 
 
Hopptest före uttröttning: 
 
Hopp- 

ordning 

Typ av hopp Icke opererat ben 

Mätt i cm 

Opererat ben 

Mätt i cm 

Kommentar 

  

Triple cross over 

 

1. 

 

2. 

 

1. 

 

2. 

 

  

Trippelhopp 

 

1. 

 

2. 

 

1. 

 

2. 

 

  

Sidohopp 

   

 

 



 

 

 

1. I vilken grad känner du tillit till ditt knä inför hoppet? 
 
VAS höger   VAS vänster 
 
Triple cross:   Triple cross: 

           
           Sidohopp:   Sidohopp: 
 
           Trippelhopp:   Trippelhopp: 
 
 

2. I vilken grad kände du att du kunde ta i under hoppet?  
 
VAS höger   VAS vänster                 
 
Triple cross:   Triple cross: 

           
           Sidohopp:   Sidohopp: 
 
           Trippelhopp:   Trippelhopp: 
 
 
 
 
 
Namn: 
Hopptest efter uttröttning: 
 
Hopp- 

ordning 

Typ av hopp Icke opererat ben 

Mätt i cm 

Opererat ben 

Mätt i cm 

Kommentar 

  

Triple cross over 

 

1. 

 

2. 

 

1. 

 

2. 

 

  

Trippelhopp 

 

1. 

 

2. 

 

1. 

 

2. 

 

  

Sidohopp 

   

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

1. I vilken grad känner du tillit till ditt knä inför hoppet? 
 
VAS höger   VAS vänster 
 
Triple cross:   Triple cross: 

           
           Sidohopp:   Sidohopp: 
 
           Trippelhopp:   Trippelhopp: 
 

 
 

2. I vilken grad kände du att du kunde ta i under hoppet?   
 
VAS höger   VAS vänster  
 
Triple cross:   Triple cross: 

           
           Sidohopp:   Sidohopp: 
 
           Trippelhopp:   Trippelhopp: 
 

 
 
Borgs skattning efter tjockmatta   Puls 
 
Tillfälle 1: 
 
Tillfälle 2: 
 
Tillfälle 3:              
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Tegner aktivitetsnivåskal 

 
Ange i den högsta nivå av fysisk aktivitet som du deltagit i INNAN din skada. 

Nivå 10  Tävlingsnivå; fotboll, rugby (nationell- eller elitnivå) 

Nivå 9  Tävlingsnivå; fotboll, rugby (lägre divisioner), ishockey, brottning, gymnastik, basket 
   
Nivå 8  Tävlingsnivå; badminton eller bandy, squash,  friidrott (hopp, etc.), alpin skidåkning.   

Nivå 7  Tävlingsnivå; tennis, löpning, speedway, handboll, fotboll, rugby, bandy, ishockey, 
basket,  squash, badminton, löpning 
   
Nivå 6  Motionsidrott; tennis och badminton, handboll, badminton, alpin  skidåkning, jogging 
minst 5 gånger per vecka 
   
Nivå 5  Tungt arbete (byggnadsarbete, etc.)  Tävlingsidrott; cykling, längdskidåkning, jogga 
på ojämnt underlag åtminstone två gånger i veckan  
  
Nivå 4  Måttligt tungt arbete (t.ex. lastbilskörning, etc.)   

Nivå 3  Lätt arbete (omvårdnad, etc.)   

Nivå 2 Gå på ojämnt underlag möjligt, men omöjligt att promenera med packning 

Nivå 1  Stillasittande arbete (sekreterare, etc.)   

Nivå 0  Sjukskrivning eller förtidspension på grund av knäproblem  

 

 
Y Tegner och J Lysholm. Klassificeringssystem i Utvärdering av knäligament-skador. Klinisk 
ortopedi och relaterad forskning. Vol. 198: 43-49, 1985.    
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BORGS ANSTRÄNGNINGSSKALA 
 
6 
  Mycket, mycket lätt 
7 
 
8 
  Mycket lätt 
9 
 
10 
  Ganska lätt 
11 
 
12 
  Något ansträngande 
13 
 
14 
 
15  Ansträngande 
 
16 
  Mycket ansträngande 
17 
 
18 
  Mycket, mycket ansträngande 
19 
 
20  Maximalt ansträngande 
 


