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Sammanfattning 

Syfte: Sammanställa och granska studier gällande postoperativ behandling vid ruptur av 

ligament patella. Detta för att beskriva effekt och kvalitet på studier om postoperativ 

behandling.  

Metod: En beskrivande litteraturstudie valdes som design, med sökorden: patellar ligament, 

patellar tendon, rupture, knee injuries, surgery. Av totalt 1240 träffar valdes 13 relevanta 

artiklar publicerade mellan 1999-2013 efter sökningar i databaserna PubMed, PEDro, 

COCHRANE, SCOPUS, CINAHL, SPORTDiscus och AMED. Artiklarna 

kvalitetsgranskades enligt PEDro scale.  

Resultat: Två postoperativa behandlingar beskrevs, tidig och sen mobilisering. Antingen 

placeras knäleden i ett stabiliserande knäskydd som till en början låser knäleden i full 

extension eller så påbörjas tidig mobilisering av den opererade knäleden. Ingen signifikant 

skillnad påvisades mellan tidig och sen mobilisering vad gäller effekten på muskelstyrka, 

rörelseomfång och återgång till tidigare aktivitetsnivå. Vidare var kvaliteten på de granskade 

artiklarna genomgående låg (PEDro scale ≤ 5). 

Konklusion: Ytterligare forskning krävs för att fastställa vilken postoperativ behandling som 

ger bäst effekt. 

 

Nyckelord 

Patellar tendon, patellar ligament, rupture, postoperative treatment, treatment outcome, 

literature review 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Objective: Summarize and examine studies regarding postoperative treatment following 

rupture of the patellar ligament. Further the aim was to evaluate the effect of the postoperative 

treatment and the quality of the studies. 

Method: As design, a descriptive review was chosen, keywords: patellar ligament, patellar 

tendon, rupture, knee injuries, surgery. From a total of 1240 items, 13 relevant articles 

published 1999-2013 were selected after search in the databases PubMed, PEDro, 

COCHRANE, SCOPUS, CINAHL, SPORTDiscus and AMED. The articles were quality-

graded according to PEDro scale.  

Results: Two postoperative treatments were described, early and delayed mobilization. There 

was no significant difference between them regarding the effect on muscle strength, range of 

motion and return to preinjury level of activity. The quality-graded articles had overall low 

quality (PEDro scale ≤ 5). 

Conclusion: Further researches are required to determine which postoperative treatment has 

the best effect. 
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1. Bakgrund  

1.1 Inledning 

 

Ruptur av ligament patella är en relativt ovanlig skada (1). Vid denna skada krävs alltid 

operation och efterföljande postoperativ behandling (2). Sjukgymnasten är en del utav teamet 

som utför den postoperativa behandlingen. I dagsläget finns inte några evidensbaserade 

riktlinjer för den postoperativa behandlingen vid ruptur av ligament patella. 

1.2 Knäleden 

1.2.1 Anatomi 

Knäleden är en modifierad gångjärnsled där de främsta rörelseriktningarna är flexion och 

extension, men där det även finns inåt- och utåtrotation då knät är i flekterat läge. Den 

mediala och laterala menisken ökar kongruensen i leden samt fördelar trycket. Den passiva 

stabiliteten i knät utgörs av ledkapseln, de mediala och laterala kollateralligamenten samt de 

främre och bakre korsbanden (3). 

1.2.2 Knäledens extensormekanism och biomekanik 

Den viktigaste knäextensormuskulaturen kallas gemensamt för musculus (m.) quadriceps. De 

fäster alla in i quadricepssenan som i sin tur fäster proximalt på patella. Senan fortsätter sedan 

distalt och vid apex patella byter den namn till ligament patella som fäster på tuberositas 

tibiae (4). Ledkapseln är stor och slapp (4). Förutom att den bidrar till passiv stabilitet i 

knäleden är den också starkt innerverad och har mekanoreceptorer som bidrar till muskulär 

stabilitet (5). Den anteriora delen av ledkapseln kompletteras av patella, quadricepssenan, och 

ligament patella. De anteromediala och anterolaterala delarna av ledkapslen utgörs av 

extensorretinaklet, som kan delas upp i det laterala och mediala patellaretinaklet (6). Detta 

retinakulum fäster på varsin sida om ligament patella, proximalt på tibiakondylerna. Det är 

bildat av m. vastus medialis samt m. vastus lateralis och kallas också för knäts accessoriska 

extensorapparat, detta för att till exempel vid en patellafraktur kan ändå m. quadriceps 

överföra en del av sin kraft till tibiae via retinaklerna (3). Patella är ett sesamben som skyddar 

knät anteriort (7). Patella ökar också quadriceps momentarm och dragkraftens vinkel i och 

med att den är placerad i quadricepssenan. Knäextensorerna kan därmed utveckla större kraft 

(3,7). Både vid flexion och vid extension är kraften i ligament patella mindre i förhållande till 

kraften i quadricepssenan. Kraften minskar när den passerar patella (7).  
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1.3 Ruptur av ligament patella 

1.3.1 Förekomst och riskfaktorer 

Ruptur innebär avslitning av en vävnad. De kan vara kompletta eller partiella men vanligast är 

kompletta rupturer. Det krävs i de flesta fall kraftigt våld för att en ruptur ska uppstå. Men är 

vävnaden försvagad kan en ruptur uppstå utan olycksfallsmoment (1). Ruptur av ligament 

patella är en ovanlig skada i jämförelse med förekomsten av andra knäledsskador. De flesta 

som drabbas är yngre än 40 år (8). Den vanligaste orsaken till ruptur av ligament patella är 

stor excentrisk muskelkraft med böjt knä eller efter akuta trauman (8,9). Faktorer som ökar 

risken för att drabbas av denna skada är bland annat tidigare operativa ingrepp i knäleden till 

exempel rekonstruktion av främre korsband, vissa systemiska sjukdomar till exempel 

reumatoid artrit, kortikosteriod injektion i knäleden (8) och patella tendinopati (10). 

1.3.2 Diagnos 

En vanlig orsak till ruptur av ligament patella är när quadricepsmuskulaturen utvecklar stor 

excentrisk muskelkraft. Aktiviteter som t.ex. landning efter hopp eller tyngdlyftning är därför 

vanliga aktiviteter som kan orsaka denna skada. Vid ruptur av ligament patella kan personen 

inte fortsätta med aktiviteten och har svårigheter att lägga vikt på knäet. Undersökning kan 

visa på hemartros (blodutgjutning i ledhåla), nedsatt funktion av knäextensorer, smärta, 

proximalt förskjuten patella, samt svårigheter att gå i trappor och att sätta sig ned. För att 

bekräfta diagnosen kan rupturen verifieras genom slätröntgen (2,11). Differentialdiagnoser 

kan vara patellafraktur eller patellaluxation (12). Det är viktigt att ställa diagnosen i den akuta 

fasen, då fördröjd behandling kan leda till förlängd och komplicerad rehabilitering (2). 

1.3.3 Operativ behandling 

I den senaste gjorda sammanställningen som publicerades 1999 skriver Enad (2) att vid 

behandling av patienter med ruptur av ligament patella är det nödvändigt med operativ 

behandling för att återfå optimal knäextension. Konservativ behandling anses inte vara 

effektivt och operation rekommenderas inom 2-6 veckor efter att patienten ådragit sig skadan. 

Det finns olika typer av operationsmetoder som utförs vid ruptur av ligament patella. Dessa 

metoder varierar beroende på vad för reparationsmaterial som används. Det 

reparationsmaterial som finns beskrivna är tjock och icke absorberbar sutur-tråd, ortopedisk 

ståltråd, senor från hamstrings eller syntetiska material (2).  
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Det finns inga jämförelser angående vilken operationsmetod som ger bäst resultat eller vilken 

betydelse operationsmetoden har för val av postoperativ behandling. Tidigare studier visar 

dock att operativ behandling kombinerat med postoperativ behandling ger störst möjlighet till 

att kunna återgå till tidigare aktivitetsnivå (2,13). 

1.3.4  Postoperativ behandling 

Enligt den senaste sammanställningen av behandling för patienter med ruptur av ligament 

patella beskrivs två olika tillvägagångssätt postoperativt. Den tidigare generella 

rekommendationen av operatörer var att immobilisera knäleden i extension i ett cylinder-gips 

under sex veckor. Detta har visat på goda resultat (2). Andra studier har dock visat acceptabla 

resultat vid tidig rehabilitering i form av uttag av knäledens rörelseomfång, kombinerat med 

immobilisering av knäleden i cylinder-gips (2,13).  

Enad (2) har i en review beskrivit en studie som är gjord på patienter som opererats med icke-

absorberbart syntetiskt material efter ruptur av ligament patella. Patienterna i studien delads in 

i två grupper postoperativt. Den ena gruppen bestod av åtta patienter, de immobiliserades i 

knäleden med ett gips i sex veckor och fick instruktionen att belasta så mycket de klarade av. 

Efter sex veckor påbörjade de rörelse- och styrketräningsövningar. Den andra gruppen med 

tretton patienter skulle ta ut passivt rörelseomfång i knäleden direkt efter operationen, samt 

belasta så mycket de klarade av. Sex veckor postoperativt instruerades denna grupp att börja 

träna upp styrkan i quadricepsmuskulaturen. Resultatet i denna studie visade inte någon 

signifikant skillnad mellan grupperna. Trots att det finns lite evidens vid ruptur av ligament 

patella rekommenderar ändå många operatörer tidigt kontrollerat passivt uttag av 

rörelseomfånget postoperativt (2). Andra studier har dock visat att tidig mobilisering har god 

effekt vid andra knäskador, så som total knäplastik (14).  

1.4 Mätmetoder 

1.4.1 Rörelseomfång 

 

Goniometer är den vanligaste metoden att mäta rörelseomfång i knäleden. Den består av en 

gradskiva på 180° eller 360°. Sedan har den två skänklar, en fast och en rörlig. Det 

goniometern mäter är hur många grader leden rör sig i ett rörelseplan. Det är viktigt att 

standardisera mätningarna för att undvika felkällor. Normalt aktivt rörelseomfång för en 

knäled är 0-135° i flexion-extension. Men detta kan variera stort mellan olika individer. Det 
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bästa är att jämföra ett skadat knä med det friska för att få ett normalvärde för just denna 

person (15).  

1.4.2 Isokinetisk muskelträning och mätning av muskelstyrka 

 

Isokinetisk muskelträning innebär att muskeln arbetar under en konstant hastighet som 

uttrycks i grader/sekund. Denna träningsform utförs i speciella typer av maskiner, en så kallad 

dynamometer. Hastigheten ställs in på maskinen som används och motståndet bestämmer 

patienten själv i och med hur mycket hon tar i. Detta ger möjlighet att träna genom hela 

rörelsebanan på maximal smärtfri nivå. Det går också att utföra mätningar av muskelstyrka i 

dessa maskiner (16).  

1.4.3 Lysholm knee scoring scale 

 

Lysholm knee scoring scale används för att utvärdera behandlingseffekten efter operation av 

ligament runt knäleden. Den består av 8 delmoment: hälta, gånghjälpmedel, låsning, 

instabilitet, smärta, svullnad, trappgång och benböj. Varje delmoment poängsätts och den 

totala poängsumman räknas samman. Maximal poäng är 100 vilket innebär inga symtom eller 

funktionshinder. Poängen tolkas enligt följande: dålig/poor (≤ 64), ganska bra/fair (65-83), 

bra/good (84-94) och utmärkt/excellent (95-100) (17). Normalvärdet är 94 poäng (18).  

1.4.5 Insall-Salvati ratio 

 

Insall-Salvati ratio innebär förhållandet mellan längden på ligament patella i förhållande till 

längden på patella. Detta undersöks genom röntgen med knäleden i 30° flexion. Normalt ratio 

är 0.75-1.5. Ju högre ratio desto mer kranialt är patellas position (19). 

 

1.4.6 Återgång till tidigare aktivitetsnivå 

 

Ett effektmått som används för att utvärdera behandlingseffekten vid ruptur av ligament 

patella är återgång till tidigare aktivitetsnivå. En studie har visat att personer som var 

idrottsaktiva återgår till tidigare aktivitetsnivå snabbare än de som inte var det (10). 
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1.5 Kvalitetsgranskning och evidens 

 

PEDro scale (se Bilaga 1) är en granskningsmall för att granska kvaliteten på studier. För att 

kunna bedöma hur starkt det vetenskapliga underlaget är krävs en evidensgradering. Både 

SBU och Socialstyrelsen använder sig av systemet GRADE för att göra evidensgraderingar. 

Hög studiekvalitet, tydligt dos-responssamband, samstämmighet/överensstämmelse, 

överförbarhet/relevans, god precision i data och stora effekter ger bra evidens (20). 

 

1.6 Problemformulering  

 

Inom ortopedin utförs den postoperativa behandlingen till stor del av en sjukgymnast som är 

en del av teamet runt patienten. Sjukgymnastik bygger på evidensbaserad och/eller beprövad 

erfarenhet. Detta ställer stora krav på att den behandlande sjukgymnasten är medveten om 

rådande evidens. Vad gäller postoperativ behandling för patienter med ruptur av ligament 

patella är den senaste sammanställningen av vetenskapliga artiklar gjord 1999 (2). Det är 

därför relevant att åter sammanställa och analysera de vetenskapliga artiklar som publicerats 

sedan den senaste sammanställningen. 

2. Syfte  

 

Syftet med studien var att sammanställa och granska studier gällande postoperativ behandling 

vid ruptur av ligament patella publicerade under perioden 1999-2013. Detta för att undersöka 

vilken effekt den postoperativa behandlingen har. Ett ytterligare syfte var att kvalitetsgranska 

studierna. 

2.1 Frågeställningar 

 

1. Vilka postoperativa behandlingsmetoder efter ruptur av ligament patella 

beskrivs i litteraturen och vilken effekt har dessa metoder på muskelsstyrka, 

rörelseomfång och återgång till tidigare aktivitetsnivå i enlighet med studier 

publicerade under perioden 1999-2013? 
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2. Vilken vetenskaplig kvalitet mätt med PEDro scale hade de inkluderade 

studierna? 

 

3. Metod 

3.1 Design 

 

Denna beskrivande litteraturstudie grundades på vetenskapliga artiklar som studerar effekten 

av postoperativ behandling vid ruptur av ligament patella. Dessa vetenskapliga artiklar har 

kvalitetsgranskats och sammanställts utifrån frågeställning 1. 

3.2. Urval 

3.2.1 Databaser 

 

Litteratursökningen har utförts i databaser på internet. De databaser som har använts är 

PubMed, PEDro, COCHRANE, SCOPUS och CINAHL, SPORTDiscus och AMED. PubMed 

innehåller biomedicinsk litteratur från MEDLINE, livsvetenskapliga tidsskrifter samt e-

böcker. PEDro utgörs av bibliografiska referenser gällande randomiserade kontrollerade 

studier, systematiska litteraturöversikter samt evidensbaserad kliniska riktlinjer inom 

sjukgymnastik. COCHRANE innefattar regelbundet uppdaterade artiklar om evidensbaserad 

medicin, randomiserade kontrollerade studier, systematiska litteraturöversikter samt 

referenser till kontrollerade studier. SCOPUS är en omfattande databas innehållande 

vetenskaplig-, medicinsk-, teknisk- och samhällsvetenskaplig litteratur. CINAHL innehåller 

referenser till abstract, artiklar och böcker inom omvårdnad, biomedicin, hälsovetenskap samt 

andra sjukvårdsområden. SPORTDiscus är en internationell databas som innehåller 

bibliografiska referenser till artiklar, böcker och andra publikationer inom idrott, fysiologi, 

psykologi, coaching, idrottsmedicin och forskning. AMED innehåller bibliografiska 

referenser till tidskriftsartiklar inom områden som sjukgymnastik, arbetsterapi och 

rehabilitering.  

3.2.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

 

Inklusionskriterierna är vetenskapliga artiklar på engelska eller svenska som behandlar 

människor och som publicerats mellan år 1999 och 2013 i de angivna databaserna. 
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Exklusionskriterierna är vetenskapliga artiklar som medför ekonomiska kostnader för att 

erhålla, fallbeskrivningar om enskilda personer samt artiklar om främre korsbandsskada och 

total knäplastik. 

3.3 Datainsamlingsmetoder 

 

I litteratursökningen har dessa ord använts i olika kombinationer: patellar ligament, patellar 

tendon, rupture, knee injuries, surgery. Sökordet “anterior cruciate ligament” har uteslutits i 

de databaser där denna sökfunktion var möjlig, se Bilaga 2.  

3.4 Genomförande

Figur 1. Flödesschema för litteraturstudie. Fritt översatt efter Polit och Beck (21). 

Föreliggande studie har utgått från flödesschema för litteraturstudie enligt Polit och Beck 

(Figur 1) (21). Utifrån de formulerade frågeställningarna utfördes sökningar i de utvalda 

databaserna med olika kombinationer av de ovan nämnda sökord, 1240 artiklar kvarstod då. 

Sedan valdes artiklar utifrån inklusions- och exklusionskriterierna. Vid första urvalet där titel 

och abstract lästes, inkluderades 47 artiklar, varav 22 överlappningar. En överlappning 

innebär att samma artikel finns i flera databaser. I andra urvalet lästes artikelinnehåll igenom 

och de artiklar som inte var relevanta utifrån något aveffektmåtten i frågeställning 1 uteslöts. 

Artiklar där fulltext inte var tillgängligt gratis exkluderades också i detta skede. 25 artiklar, 

varav 15 överlappningar återstod efter det andra urvalet. När överlappningarna togs bort 

återstod 13 artiklar som inkluderades i studien. Se Bilaga 2 för översikt av 

databassökningarna och Bilaga 3 för översikt av de inkluderade artiklarna. 

3.5 Databearbetning 

 

För att kvalitetsgranska artiklarna användes granskningsmallen PEDro (The Physiotherapy 

Evidence Database) scale, se Bilaga 1.  PEDro scale består av 11 frågor men fråga 1 

medräknas inte när poängsammanställning sker. Således kan maximalt 10 poäng erhållas. 
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PEDro scale används för att gradera kvaliteten på vetenskapliga artiklar och har visat på god 

validitet och reliabilitet (22,23). Skalan har tillräcklig reliabilitet för att användas till 

systematiska sammanställningar av sjukgymnastiska RCT-studier (randomiserade 

kontrollerade studier).  Båda författarna granskade alla artiklar enskilt och gick därefter 

tillsammans noggrant igenom fråga för fråga. Vid oenigheter fick båda motivera varför denne 

valt att besvara frågan på det sättet för att sedan enas om ett gemensamt svar. Detta för att öka 

tillförlitligheten på föreliggande studie. 

3.6 Etiska överväganden 

 

Litteraturen har citerats sanningsenligt och har granskats med avsaknad av egna värderingar. 

Slutsatsen är så trovärdig som den subjektiva granskning som har genomförts. 

4. Resultat 

 

Efter sökning av artiklar enligt beskrivningen ovan så inkluderades totalt 13 studier i 

föreliggande studie. Av dessa var det nio studier (9,24–31) som granskades med PEDro scale 

och fyra reviewartiklar (32–35) som inte kan granskas med PEDro scale. Dessa reviews 

innehöll delvis beskrivning av postoperativ behandling och placerades i en grupp för sig. Se 

tabell 1 för poängsättningen av artiklarna enligt PEDro scale samt Bilaga 3 för en översikt av 

resultatet. 

4.1 Postoperativa behandlingsmetoder 

 

Vid ruptur av ligament patella rekommenderas alltid en operativ behandling. Direkt efter den 

operativa behandlingen krävs postoperativ behandling och rehabilitering till och med cirka 6 

månader efter operationen (24,25). I några studier beskrivs det att patienterna kan återgå till 

kontaktidrott efter ungefär 6 månader eller då de åter uppnått nära full muskelstyrka och/ eller 

omfång av lårmuskulaturen (25,26).  

Direkt postoperativt beskriver studierna två olika tillvägagångssätt. Det ena sättet är att 

knäleden placeras i ett stabiliserande knäskydd som till en början låser knäleden i full 

extension (9,24–29). I alla dessa studier utom två tas knäskyddet av eller låses upp under 

kontrollerade former för att aktivt ta ut knäledsflexionen. Det maximalt tillåtna gradantalet vid 

uttag av flexion i knäleden varierade mellan 45-90° (9,24,25,28). Hur ofta detta skulle 
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genomföras beskrivs endast i en studie, som anger tre gånger per dag (24). I en studie beskrivs 

det att patienterna även tog ut passiv extension vid samma tillfälle som när flexionen togs ut 

(24). Detta påbörjades vid olika tidpunkter i studierna med variationen från en dag till två 

veckor postoperativt (24,25,28). I de två studier där knäleden är helt immobiliserad i 

knäskydd påbörjas intensiv rehabiliteringsträning innehållande övningar för aktiv flexion och 

extension efter ca 4-6 veckor (26,27). 

Det andra tillvägagångsättet direkt postoperativt innebär att patienterna får tidig mobilisering 

av den opererade knäleden (29–31). I två av studierna tränades rörligheten upp i en CPM -

maskin (continuous passive motion) som skapar rörlighet i knäleden utan att patienten 

behöver använda musklerna (29,31), varav patienterna i den ena studien påbörjade detta direkt 

efter operationen och höll på i 48 timmar (31). Målet med träningen den första tiden efter 

operationen beskrivs i tre studier vara att öka rörligheten i knäleden (9,24,31).   

I sex studier beskrivs det hur patienterna fick träna isometrisk muskelstyrka av m. quadriceps 

genom bland annat raka benlyft. Det var skillnader i jämförelse mellan studierna när denna 

träning skulle påbörjas från direkt postoperativt till först efter 6-8 veckor postoperativt (24–

26,28,29,31). Isometriskt muskelarbete innebär att en muskelkontraktion sker men inte någon 

längdförändring i muskeln. Isometrisk muskelträning kan ofta påbörjas direkt efter led- och 

muskelskador (16). I en studie beskrevs det att träning av m. quadriceps med vikter kunde 

påbörjas när patienterna klarar av att genomföra raka benlyft med god kontroll av m. 

quadriceps (26). Efter åtta veckor fick patienterna enligt en annan studie börja träna på 

ergometercykel för att efter 12 veckor få lägga på motstånd vid raka benlyft. I denna studie 

framgår också att patienterna fick tillåtelse att börja jogga 16-20 veckor postoperativt (24). 

Andra övningar som har använts i studier var: gångträning (25), höftabduktion, höftadduktion 

och höftextension i stående, isometriska övningar för glutéus- och hamstringsmuskulatur samt 

träning av fotledens dorsal- och plantarflexorer (29). Enligt en författare skulle dessa övningar 

utföras 20-30 minuter, två gånger dagligen och följas upp av sjukgymnast tre gånger i veckan 

(29). 

4.1.1 Reviewartiklar 

 

Det har publicerats fyra sammanfattande reviewartiklar där postoperativ behandling har 

beskrivits som en del i artiklarna (32–35). I en artikel beskrivs att knäleden ska immobiliseras 

helt de 4 första veckorna postoperativt (32). I de tre övriga artiklarna framhävs tidig 
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mobilisering (33–35). Då knäleden varit immobiliserad får den åter mobiliseras efter 4 veckor 

då även excentrisk träning av m. quadriceps i knäskydd påbörjas (32). Tidig träning och 

aktivering av m. quadriceps ska initieras direkt postoperativt enligt två artiklar (32,34).  

Två artiklar beskriver att styrketräning och intensivare träningsprogram för att öka rörligheten 

och styrkan kring knäleden kan inledas 6 veckor postoperativt (33,35). En artikel 

rekommenderar att träning av m. quadriceps med motstånd kan påbörjas efter 12 veckor (34). 

Återgång till idrott och hårdare träning rekommenderas först efter 6 månader eller då 

patienten har uppnått tidigare rörelseomfång och muskelstyrka (34,35). Återupptag av tidigare 

aktiviteter kan påbörjas gradvis från 3 månader (33) och för att återfå normal knäkontroll 

krävs cirka 4-6 månaders rehabilitering (32). 

4.2 Effekter av postoperativ behandling 

 

Utvärderingen i studierna har varierat mellan 12 veckor och 16 år efter den postoperativa 

behandlingen, se Bilaga 3. De effektmått som bedömde utfallet av postoperativ behandling i 

de olika studierna var: återgång till tidigare aktivitetsnivå, Lysholms knee score, 

rörelseomfång, omfångsmätning av lårets omkrets, Insall-Salvati ratio och muskelstyrka. I 

föreliggande studie har granskning av effekt på muskelstyrka, rörelseomfång och återgång till 

tidigare aktivitetsnivå skett. Detta var också de effektmått som återfanns i flest antal artiklar.  

4.2.1 Muskelstyrka 

 

I sex studier utvärderas muskelstyrkan postoperativt (24,25,27,28,30,31). Två artiklar visade 

på förlust av isokinetisk muskelstyrka i både m. quadriceps och hamstringsmuskulatur 

(27,31). En artikel visade på förlust av isokinetisk muskelstyrka i hamstrings (24) och en 

artikel på förlust av isokinetisk muskelstyrka i m. quadriceps (25).  I två studier fanns det 

ingen signifikant skillnad i jämförelse mellan de båda benen (28,30) 

Förlust av muskelstyrka: I en studie var förlusten 8 % i m. quadriceps och 3 % i 

hamstringsmuskulaturen, vilket var mätt med Biodex 3 isokinetic dynamometer (27). I den 

andra artikeln beskrevs förlusten vara 6 % i m. quadriceps och 7 % i hamstringsmuskulaturen. 

Detta bedömdes med en Cybex dynamometer (31). Studien som visade på styrkenedsättning 

av hamstringsmuskulaturen beskrevs vara signifikant jämfört med motsatt knäleds styrka (24). 

Den studie som istället beskrev förlust av styrka i m. quadriceps, består av två grupper som 

erhöll olika operationsmetoder men samma postoperativa behandling. Den ena gruppen hade 
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en styrkeförlust på 4 %, testat på 60°/sek och 9 % på 180°/sek. Den andra gruppen hade en 

styrkeförlust på 17 % vid 60°/sek och ingen förlust på 180°/sek (25). 

Ingen signifikant skillnad: En studie utvärderades med manuellt styrketest där alla deltagare i 

studien hade uppnått 5+ i både hamstrings- och quadricepsmuskulatur efter 6 månader, som 

även var kvarstående efter 12 månader (28). En annan studie beskrev inte vilken typ av styrka 

som är mätt (30). 

4.2.2 Rörelseomfång 

 

Postoperativt utfall av aktivt rörelseomfång utvärderas i åtta studier (24–31). I fem studier 

hade patienterna återfått tidigare rörelseomfång eller inom 10° i jämförelser med motsatt 

knäled (27–31). Två studier beskrev att mätningar visade på full extension, eller inom 10° 

jämfört med motsatt knäled, samt minskad flexion (flexionsdefekt) vid utvärderingen av 

rörelseomfånget (24,26). En studie beskrev att de fann extensionsdefekt och att patienterna 

uppnådde 130-137° flexion (25). 

Återupptaget rörelseomfång (flexion och extension): Enligt en studie fanns det ingen 

signifikant skillnad mellan de båda benen vid 5-7 månaders uppföljning (30). I en studie 

beskrevs rörelseomfånget i knäleden vara i medel 0-137° efter i genomsnitt 26 månader. Detta 

var inom 10° i jämförelse med motsatt knäled (31). En studie hade uppföljningar av 

rörelseomfång vid två tillfällen. Efter medel 7,7 veckor postoperativt uppnådde deltagarna 

120° flexion. 12 veckor postoperativt hade alla deltagare uppnått flexion som var lika stor 

eller inom 10° jämfört med motsatt knäledsflexion (28). I en studie jämfördes tidig mot sen 

mobilisering av knäleden. I denna studie jämfördes knäledsrörligheten med motsatt knäled 

och visade inte på någon kliniskt signifikant skillnad mellan grupperna vid uppföljning efter i 

genomsnitt 16 månader (29).   

Flexionsdefekt: I Massouds studie (26) hade deltagarna i medeltal uppnått 154,6° flexion i den 

opererade knäleden jämfört med 156,7° i det motsatta benets knäled. Flexionsdefekten angavs 

vara 2,1° i medel och alla patienter hade uppnått full extension (26). En annan studie visade 

inte heller på någon extensionsdefekt. Flexionsdefekten var 5° ± 4,2°, vilket i denna studie var 

signifikant i jämförelse med det motsatta benets flexion (24). 

Extensionsdefekt: En studie, som innehöll två grupper efter olika operationsmetoder, 

resulterade i att 2 av 22 i den första gruppen och ingen i den andra gruppen fick 
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extensionsdefekter. Medeltalet för uppnådd flexion i den första gruppen var 130° och i den 

andra gruppen var medeltalet 137° (25). 

4.2.3 Återgång till tidigare aktivitetsnivå 

 

Återgång till tidigare aktivitet är ett effektmått som utvärderades i sju av artiklarna (9,24–29). 

I fyra av artiklarna har återupptag av tidigare aktivitet bedömts i tid, då patienterna kunnat 

återuppta aktivitet eller idrott (9,26–28). Tre av artiklarna beskrev hur många deltagare i 

studien som uppnått återgång till tidigare aktivitet vid tillfället för utvärdering (24,25,29). 

Tid till återgång av tidigare aktivitetsnivå: I en studie som är gjord på amerikanska 

fotbollsspelare i NFL (National Football Leauge) så rapporterades det att alla kunde deltaga 

på den kommande försäsongens träningsläger. 79 % av dessa deltog i minst en seriematch 

under säsongen som de varit med på träningslägret på försäsongen (9). En annan artikel är 

skriven om personer som utövar styrkelyft. Denna redovisar att alla deltagare i studien kunde 

återgå till styrkelyft efter cirka 12 månader. Efter 18 månader var alla deltagare åter aktiva i 

tävlingssammanhang för styrkelyft (27). I en studie beskrevs det att personerna kunde återgå 

till idrott efter medeltalet 6,1 månad (26), medan en annan studie angav att alla personer hade 

kunnat återuppta tidigare aktivitetsnivå 6 månader postoperativt (28).  

Antal som kunde återgå till tidigare aktivitetsnivå: I en studie hade patienterna i 12 av 14 fall 

kunnat återgå till sin tidigare aktivitetsnivå. De två återstående klarade inte av detta till följd 

av smärta vid utvärdering efter i medel 2,6 år (24). I studien som består av två grupper efter 

operationsmetod skedde utvärderingen efter i genomsnitt 8,1 år. I denna redovisas att 15 av 22 

i första gruppen och 6 av 7 i den andra gruppen kunde återuppta tidigare nivå av vardagliga 

aktiviteter. 12 av 22 i den första gruppen och 3 av 7 den andra gruppen klarade av att 

återuppta sina tidigare nivåer av idrottande (25).  

I artikeln som jämför tidig och sen mobilisering postoperativt genomfördes en utvärdering 

efter i medeltal 16 månader. I gruppen som fick tidig mobilisering var det 3 av 5 personer som 

hade lyckats återuppta tidigare aktivitet och/eller skattade lite smärta. 2 av 5 personer hade 

inte lyckats med detta och/eller hade moderat smärta. I gruppen som fick sen mobilisering 

hade 2 av 5 kunnat återgå till tidigare aktivitetsnivå och/eller skattade endast lite smärta. 3 av 

5 av dessa hade inte uppnått samma aktivitetsnivå som innan operationen och/eller skattade 

moderat smärta vid tillfället av utvärderingen (29).  
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4.3 Kvalitetsgranskning enligt PEDro scale 

 

Se tabell 1 för en översikt av poängfördelning på PEDro scale. Vid granskning av studiernas 

kvalitet med PEDro scale erhöll en studie 5 poäng (25). Denna studie jämför utfallet av 

knäledsrörligheten, återgång till tidigare nivå av vardagsaktivitet, grad av tillfredhetsställning, 

patellafemorala symptom samt test av muskelstyrka i m. quadriceps och omkrets av låret. 

Detta efter en behandling med två olika operationsmetoder och gemensam postoperativ 

behandling (25). Enad et al (29) publicerade en studie om postoperativ behandling som blev 

tilldelad 4 poäng. I denna studie utvärderades postoperativ behandling i två grupper i medeltal 

16 månader efter operationen. De effektmått som studien använt för utvärdering är 

omkretsmätning av låren, knäledsrörlighet, smärta och återgång till tidigare aktivitetsnivå 

(29).  

Sex av studierna fick 3 poäng efter granskning med PEDro scale (24,26–28,30,31). Studierna 

anger dessa effektmått: Lysholms knee score, rörelseomfång, styrka i m. quadriceps, och 

hamstring, omfångsmätning av låren, röntgen som undersöker insall-salvati, aktivitetsnivå, 

nivå av tillfredställning, återgång till idrott, defekter på patella och smärta. 

Boublik et al (9) publicerade en studie som erhöll 2 poäng. Studien beskrev faktorer som kan 

bidra till en ruptur av ligament patella, samt i vilken grad de amerikanska fotbollsspelarna i 

studien har kunnat återgå till tidigare nivå inom idrotten (9).  

Tabell 1. Fördelning av poäng på PEDro scale 

PEDro- 

frågor* 

1** 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totalt 

Referens 

(25) X   X    X X X X 5 

(29) X   X    X X X  4 

(26) X       X X  X 3 

(27) X       X X  X 3 

(28) X       X X  X 3 

(30) X        X X X 3 

(31) X       X X  X 3 

(24) X       X X  X 3 

(9) X       X   X 2 

(32)            0 

(33)            0 

(34)            0 

(35)            0 
*Se bilaga 3                                                                                                                                                                          

**Fråga 1 i PEDro scale räknas inte med i sammanräkningen, se bilaga 3 
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5. Diskussion 

5.1 Resultatsammanfattning 

 

Syftet med studien var att granska och sammanställa artiklar gällande postoperativ behandling 

vid ruptur av ligament patella. Det finns relativt få artiklar som behandlar detta område där 

sjukgymnasten är en viktig del i teamet runt den postoperativa behandlingen.  

Totalt har 9 studier och 4 reviewartiklar granskats. Utifrån studierna har de postoperativa 

behandlingsmetoderna och dess effekter på styrka, rörelseomfång och återgång till tidigare 

aktivitet sammanställts. En kvalitetsgranskning med PEDro scale har genomförts av studierna 

och de granskade studierna har tilldelats en poängsumma. 

De artiklar som erhöll 4 och 5 poäng (25,29), vilket var de två högsta efter granskning med 

PEDro scale, beskrev tillsammans med fem andra artiklar (9,24,28,30,31) effekter av tidig 

mobilisering postoperativt. Dessa artiklar resulterade i relativt blandat utfall av gällande 

effekterna på muskelstyrka och rörelseomfång. Tre studier (24,25,31) resulterade i nedsatt 

muskelstyrka i m. quadriceps och/eller m. hamstrings och två studier (24,25) visade på nedsatt 

rörelseomfång. Återgång till tidigare aktivitet uppvisade stora skillnader vilket gör det mycket 

svårt att summera, beroende på stor skillnad i tidigare aktivitetsnivå hos deltagarna samt olika 

mätmetoder i de olika artiklarna.  

De två artiklar (26,27) som beskriver sen mobilisering erhöll 3 PEDro-poäng, varav den ena 

resulterade i nedsatt muskelstyrka men goda resultat på rörelseomfång och återgång till 

tidigare aktivitetsnivå (27). Den andra artikeln hade inte mätt utfall av styrka samt resulterade 

i nedsatt rörelseomfång och återgång till tidigare aktivitetsnivå efter 6,1 månad (26). 

5.2 Resultatdiskussion 

 

De studier som hade tidig mobilisering postoperativt beskrev också att patienterna fick 

genomföra tidig isometrisk träning av m. quadriceps i 5 av dessa 7 artiklar (24,25,28,29,31). 

Av dessa fem studier visade tre på nedsatt styrka i m. quadriceps och/eller hamstrings 

(24,25,31), en resulterade i ingen signifikant skillnad gällande muskelstyrka (28) och en av 

studierna använde inte styrka som utvärdering (29). Två av dessa studier visade på flexions- 

eller extensionsdefekt hos deltagarna (24,25) och tre studier på återupptaget rörelseomfång 

(28,29,31). Endast i en studie hade alla deltagarna lyckats återuppta tidigare aktivitetsnivå 
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efter cirka 6 månader (28), i tre studier fanns bortfall på deltagare som åter kunde upptaga 

tidigare aktivitetsnivå (24,25,29) och i en studie var detta inte angivet (31). Det finns även 

studier på andra knäskador där denna postoperativa behandling används. I en studie på 

personer som genomgått total knäplastik visades att tidig mobilisering tillsammans med 

isometrisk träning av m. quadriceps ledde till bland annat färre sjukhusdagar och minskade 

kostnader (36). En annan studie som är gjord på patienter med främre korsbandskada uppvisar 

också liknande resultat där tidig mobilisering och isometrisk träning av m. quadriceps de två 

första veckorna resulterade i ökat rörelseomfång och stabilitet i knäleden (37). 

I de studier där det angavs att alla patienter kunde återgå till tidigare aktivitetsnivå var två 

studier baserade på sen mobilisering (26,27) och en på tidig mobilisering (28). I artikeln som 

Enad et al (29) publicerade jämfördes tidig och sen mobilisering. 3 av 5 kunde återuppta 

tidigare aktivitetsnivå vid tidig mobilisering och 2 av 5 kunde göra detsamma vid sen 

mobilisering. (29).  Dock var det för få deltagare i studien för att kunna dra några slutsatser 

om detta. Detta är något som är gemensamt för alla artiklar i föreliggande studie. Det finns för 

få välgjorda studier med stora populationer som undersöker postoperativ behandling.  

I flera av studierna var det angivit att utfallet av rörelseomfånget varit återupptaget eller inom 

10º i jämförelse med motsatt knäleds rörelseomfång. I en av studierna var också medeltalet 

för rörelseomfånget inom 10º i jämförelse med motsatt knä men angav trots detta att det fanns 

en signifikant skillnad (24). En studie som undersökt validitet och reliabilitet för mätning med 

goniometer beskrev att en skillnad på ± 10-15º inte har så stor påverkan på knäleden över tid 

(38). Med detta i åtanke så kanske fler studier hade visat mer liknande resultat om det förhållit 

sig till samma riktlinjer.  

 

Av de inkluderade artiklarna har flera utav dem utgångspunkt i operationsteknik men beskrev 

postoperativ behandling. Detta är också någon som bör noteras i resultatet då olika studier har 

lite olika operativa tillvägagångssätt. Enad skrev i sin reviewartikel publicerad 1999 (2) att det 

saknas kunskap om hur operationstekniken påverkar den postoperativa behandlingen (2). I 

föreliggande studie har det inte skett någon fördjupning i operationstekniker, då detta inte var 

huvudsyftet med studien. Detta bör beaktas då operationsmetoder kan ha haft påverkan på 

utfallet. 

Det finns en stor avsaknad av randomiserade kontrollerade studier (RCT) inom detta område. 

En stor del i detta är uppenbart det mycket begränsade antalet personer som ådrar sig denna 
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åkomma. I flera studier ingår därför ett mycket litet antal inkluderade deltagare då det varit 

svårt att få ihop homogena grupper med försökspersoner. I sjukgymnastiska studier generellt 

finns det begränsningar i att genomföra RCT studier då det ofta är svårt att blinda patienternas 

grupptillhörighet för bedömare (39). Detta speglas i att de inkluderade studierna generellt fick 

låga poäng enligt PEDro scale. Det alla artiklar tappade poäng på var att studierna inte var 

randomiserade och inte heller blindade på något sätt, se tabell 1. Samtliga artiklar visade på 

låg kvalitet vilket kan tyda på låg evidens. Men för att verifiera detta krävs vidare 

evidensgradering med GRADE (20). 

   

Den postoperativa behandlingen beskrevs endast fram till 6 veckor efter operationen (25–31) 

förutom utom i en artikel som beskrev förloppet på 20 veckor (24). Sjukgymnasten träffar ofta 

patienter direkt postoperativt men även längre fram i behandling. Detta är en skada som 

vanligen orsakas av att quadricepsmuskulaturen utvecklar en stor excentrisk muskelkraft, som 

till exempel är mycket vanligt i basket, tyngdlyftning och amerikansk fotboll (9,11). 

Idrottsskador och dess rehabilitering är en stor del av sjukgymnastens arbete och ställer stora 

krav på snabb och anpassad rehabilitering för patienterna. Därför finns det ett behov av 

riktlinjer för hur behandling av skadan ska läggas upp, både ur ett kort- och långsiktigt 

perspektiv.  

I föreliggande studie inkluderades reviewartiklar som publicerats även om de enbart tar upp 

postoperativ behandling som en del. En av anledningarna till detta är att de publicerade 

relativt nyligen från år 2003-2013. Ingen av reviewartiklarna beskrev hur utvärdering av 

operationsmetod och postoperativ behandling bör utföras eller vilka effektmått som är 

lämpliga att använda. Detta är något som skulle vara intressant då de effektmått som använts i 

denna studie är de vanligast förekommande i de inkludera artiklarna. Även fast det är de tre 

vanligast förekommande effektmåtten var inget utav dessa använt i samtliga inkluderade 

artiklar. Kvaliteten på forskningen skulle höjas om alla dessa effektmått användes då 

jämförelser av effekter skulle kunna göras. 

Det som finns skrivet i de reviewartiklar som inkluderats tillför inte någonting utöver det som 

framkommit i de övriga nio artiklarna. En rekommendation som skiljer sig är tidpunkt för 

återgång till idrott. Två av dessa reviews anger 6 månader (34,35), vilket överensstämmer 

med två av studierna (24,25). Dock tillkommer att patienterna kan påbörja återupptag av 

tidigare aktivitetsnivå redan efter 3 månader (33), vilket inte framkommer i någon av de nio 
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studierna. Dock kvalitetsgranskades inte dessa reviewartiklar, så detta bör ses som ett bifynd i 

resultatet. 

Sedan sammanställningen som Enad publicerade 1999 (2) har det inte framkommit några 

klara riktlinjer för vilken behandling som har bäst effekt. Då liksom i dagsläget används två 

olika postoperativa behandlingar, tidig och sen mobilisering. Men än idag syns ingen 

signifikant skillnad mellan dessa vad gäller behandlingseffekterna, utan resultaten varierar 

kraftigt i de olika studierna. Detta var en slutsats Enad också drog i sin sammanställning 1999 

(2).  

Sammanfattningsvis är ruptur av ligament patella en relativt ovanligt skada men som alltid 

kräver operativ åtgärd med efterföljande postoperativ behandling. I dagsläget finns det 

mycket få studier gjorda som utvärderar postoperativ behandling efter ruptur av ligament 

patella. Det finns därmed en stor avsaknad av RTC studier och studier som är genomförda på 

större populationer. Detta är dock ett dilemma då skadan är så sällsynt att de studier som är 

publicerade har tagit flera år att genomföra. Det finns studier som gemensamt beskriver ett 

liknande postoperativt förlopp för ruptur av ligament patella och ruptur av quadricepssenan 

(33). Förslagsvis skulle en utvärdering om detta kan vara en metod för att få ihop studier med 

större populationer som kan ge starkare evidens för postoperativ behandling. Om inte direkt 

postoperativt, så kanske ur ett längre perspektiv av rehabiliteringen under de första 6 

månaderna.  

5.3 Metoddiskussion 

 

En styrka med studien är att litteratursökningen genomfördes i ett flertal databaser. Dessa 

databaser är även de mest omfattande för att få träffar på de artiklar inom området som 

föreliggande studie är baserad på. Sökningarna genomfördes under ett flertal gånger 

tillsammans med utbildad bibliotekspersonal för att undvika felinställningar och för att 

minska sannolikheten att missa artiklar. En svårighet med sökningen var att flera artiklar inte 

var indexerade korrekt enligt MESH-termer i PubMed. Därmed fick en kombinerad sökning 

med både MESH-termer och fritext göras för att täcka in fler artiklar och minska risken att 

missa några. Eftersom det finns relativt få artiklar inom det valda området, utfördes täckande 

sökningar som resulterade i ett stort antal funna artiklar. Detta genomfördes också med 

anledning av att minska risken för att missa artiklar. För att begränsa sökningarna i de 

databaser det var möjligt rent söktekniskt uteslöts studier som innehöll “anterior cruciate 
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ligament” med anledning av att ett mycket stort antal träffar som handlade om denna typ av 

skada. Till följd av detta kan finnas någon artikel som har missats.  

Först genomfördes sökningar från juni 1999 till december 2013, detta för att Enad publicerade 

sin sammanställning då (2). Dock uppdagades att det fanns studier som inte fanns med i denna 

publikation, trots att dessa studier publicerats tidigare under 1999. Eftersom studiens syfte var 

att fylla upp det tomrum som fanns av sammanställningar sedan 1999, har därför studier från 

och med januari 1999 inkluderats.  

Kvalitetsgranskningen med PEDro scale genomfördes först var för sig av båda författarna för 

att därefter gemensamt och noggrant gå igenom varje fråga. Vid händelse av olika 

poängsättning gick båda författarna åter igenom artikeln i sin helhet för att sedan motivera var 

för sig, anledningen till val av poäng. Bearbetningen vid poängsättning, tillförlitligheten och 

graderingen med PEDro scale ökar kvalitén på föreliggande studie. Granskningen och 

sammanställningen av resultatet har skett utan egna värderingar. En svaghet i föreliggande 

studie var att de fyra reviewartiklar som inkluderades inte har kvalitetsgranskats med någon 

granskningsmall. 

Kvalitetsgranskningen skulle också ha kunnat ske med SBU:s mall för kvalitetsgranskning av 

randomiserade studier (20). Det är en mer omfattande granskningsmall som går in mer 

detaljerat vad gäller studiekvaliteten än vad PEDro scale gör. Fram för allt går den in djupare 

på bortfall, rapportering och intressekonflikter. Författarna kan inte säkerställa vilken av dessa 

granskningsmallar som hade varit mest lämpad för föreliggande studie. Det är möjligt att ett 

annat resultat framkommit om SBU:s mall använts. PEDro scale valdes då studier har visat att 

den är användbar vid bedömning av sjukgymnastiska studier (40). 

 

6. Konklusion 

 

De granskade studierna visar att två postoperativa behandlingsmetoder används, tidig och sen 

mobilisering. Dessa behandlingsmetoder visar ingen signifikant skillnad vad gäller effekten 

på muskelstyrka, rörelseomfång och återgång till tidigare aktivitetsnivå. Studierna visar på 

blandade resultat som det inte går att dra några slutsatser av. Vidare är kvaliteten på de 

granskade artiklarna låg till följd av att det inte finns några randomiserade och blindade 

studier. Vidare forskning på större populationer och RCT-studier samt sammanställning av 
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evidens behövs för att kunna fastställa evidensbaserade och konkreta behandlingsriktlinjer vid 

ruptur av ligament patella.      
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Bilaga 2 

Databassökning 
Sökning Databaser Sökord och filter* Antal 

träffar  

Första urval 

(överlappningar) 

Andra urval 

(överlappningar) 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

PubMed (“Patellar 

ligament”[Mesh]) AND 

“Rupture”[Mesh] OR 

(patellar ligament rupture) 

OR patellar tendon 

rupture NOT “Anterior 

Cruciate 

Ligament”[Mesh]  NOT 

“anterior cruciate 

ligament” 

Filter: Engelska, svenska 

+ årtal 1999-2013. 

 
("Knee 

Injuries/surgery"[Mesh]) 

AND 

"Rupture/surgery"[Mesh] 

AND rupture* AND patellar 
AND (tendon OR ligament*) 

Filter: Engelska, svenska + 

årtal 1999-2013 

221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2(0) 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2(0) 

C CINAHL Patellar (tendon OR 

ligament*) AND rupture 

NOT "anterior cruciate 

ligament*". Filter: 

Engelska + årtal 1999-

2013 

46 6(5) 3(3) 

D SPORTDiscus patellar (tendon OR 

ligament*) AND rupture 

NOT "anterior cruciate 

ligament*" 

120 4(4) 3(3) 

E SCOPUS "patellar tendon" OR 

"patellar ligament*" AND 

rupture 

Filter: Engelska + årtal 

1999-2013 

661 19(11) 10(7) 

F 

 

 

 

 

G 

PEDro patellar (tendon OR 

ligament*) AND rupture 

NOT "anterior cruciate 

ligament*" 

 

 

patellar tendon 

0 

 

 

 

 

49 

0 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

0 

H 

 

 

 

 

I 

COCHRANE patellar (tendon OR 

ligament*) AND rupture 

NOT "anterior cruciate 

ligament*" 

 

                                         

patellar tendon 

 

1 

 

 

 

 

2 

0 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

0 

J AMED (("Patellar tendon" or 

"patellar ligament*") not 

"anterior cruciate 

ligament") 

Filter: Årtal 1999-2013 

109 

 

 

2(2) 2(2) 

Totalt   1240 47(22) 25(15) 

Inkluderade artiklar 13 
*Begränsningar för sökningen i de databaser denna sökfunktion finns. 
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Bilaga 3 

 

Inkluderade artiklar och resultat, sorterade efter PEDro-poäng 

Artikel 
(referens) 

PEDro-

poäng* 

Årtal Design Operations-

metod 

Postoperativ 

behandling 

Effektmått Uppföljning/

Tidpunkt för 

mätning  

(medeltal)   

Sökning 
** 

Muskel-

styrka 
Rörelse-

omfång 

Återgång 

till 

tidigare 

aktivitets-

nivå 

Kasten et 

al (25) 

5 2001 Review och 

retrospektiv 

2 grupps-

studie 

n=29 

 

Gr 1: n=22 

Gr 2: n=7 

End-to-end 

repair med 

absorberbar 

sutur. 

Förstärkning 

med antingen 

wire cerclage 

eller 2 mm 

PDS cord. 

¤Knäskydd (i 

extension som tas av 

vid träning) 

¤Dag 1-6 v: passiv 

flexion (max 60°), 

isometrisk träning för 

m. quadriceps 

¤6 v: aktiv extension, 

styrka i m. 

quadriceps & 

gångstabilitet 

¤Undvika hopp och 

idrott till 

återuppnådd full 

muskelstyrka, ca 6 

mån. 

Nedsatt 

i m. 

quad-

riceps 

mätt 

med 

Cybex 

dynam-

ometer 

Extensions-

defekt 

15 av 22 & 

6 av 7 hade 

återupptagit 

tidigare 

nivå av 

vardags-

aktivitet*** 

 

12 av 22 & 

3 av 7 hade 

återupptagit 

nivå av 

idrotts-

aktivitet*** 

1-16 år  

(8,1 år) 

A, E 

Enad et al 

(29) 

4 2000 Before-after 

trial 

2 grupps-

studie 

n=10 

Gr 1: n=5 

Gr 2: n=5 

Icke-

absorberbar 

sutur med 

förstärkning av 

icke-

absorberbar 

cerclage. 

Gr. 1 (Tidig 

mobilisering): 

¤Ställbart knäskydd 

(i extension) 6 v. 

¤Dag 1- 6 v: aktiv 

flexion (max 90°), 

- Gr 1 Åter-

upptaget 

 

Gr 2 Åter-

upptaget 

Gr. 1: 3 av 

5 hade 

återupptagit 

tidigare 

aktivitets-

nivå 

12-29 mån 

(16 mån) 

A, C, E, J 
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passiv extension, 

CPM maskin, 

stående 

höftabduktion, 

adduktion & 

extension, isometrisk 

träning för m. 

quadriceps, glutéer, 

hamstrings, plantar- 

& dorsalflexorer 

¤6v: progriderande 

aktiv flexion & 

extension 

 

Gr. 2 (Sen 

mobilisering): 

¤Knäskydd (i 

extension) 6 v. 

¤Dag 1-6v: Stående 

höft abduktion, 

adduktion & 

extension, plantar- & 

dorsalflexion 

¤6 v: aktiv flexion & 

extension 

 

Gr 1 & 2 

träningsprogram: 20-

30 min 2 ggr/dag & 

uppföljning 3 ggr/v 

och/eller 

skattade lite 

smärta*** 

Gr. 2: 2 av 

5 hade 

återupptagit 

tidigare 

aktivitets-

nivå 

och/eller 

skattade lite 

smärta*** 

 

Massoud 

et al (26) 

3 2010 Prospektiv 

1 grupps-

studie 

n=12 

No 2 Vicryl 

använt som 

modifierade 

”Kessler stitch”, 

och förstärkande 

suturer. 

¤Knäskydd (i 

extension) 4 v. 

¤Dag 1-4 v: 

Isometrisk träning av 

m. quadriceps 

- Flexions-

defekt 

Återgång 

till idrott 

efter 6,1 

månad 

24-84 mån 

(45 mån) 

A, E 
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¤4 v-6 v: Raka 

benlyft & aktiv 

flexion 

¤6 v: Intensiv 

rehabilitering med 

motstånd 

¤Rehabilitering skall 

fortgå tills 

omfångsmätning av 

låren inte visar 

skillnad mellan låren. 

Chen et 

al (27) 

3 2009 Retro-

spektiv 

1 grupps-

studie 

n=7 

No 5 Ticron 

(icke-

absorberbart 

material) 

förstärkt med 

suturer av 

både 

absorberbara 

och icke-

absorberbara 

material. 

¤Knäskydd (i 

extension) 6 v 

¤6 v: Intensiv 

rehabilitering med 

aktiv flexion och 

extension 

Nedsatt 

i m. 

quad-

riceps 

och 

ham-

strings 

mätt 

med 

Biodex 

3 

isokine-

tic 

dynamo

meter 

Åter-

upptaget 

Alla hade 

återgått till 

styrkelyft 

efter 12 

månader & 

tävlade 

efter 18 

månader 

18-38 mån 

(26 mån) 

A, D 
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West et al 

(28) 

3 2008 Retro-

spektiva 

fallstudier 

1 grupps-

studie 

n=30 

End-to-end 

repair med 

förstärkning av 

No 5 Ethiboud 

”relaxing 

sututre”. 

¤Ställbart knäskydd 

(i extension) 6 v. 

¤1 v-6 v: aktiv 

flexion (max 55°), 

raka benlyft 

¤6 v: obegränsad 

aktiv flexion 

Ej 

signifi-

kant 

skillnad 

mätt 

med 

manuellt 

styrke-

test 

Åter-

upptaget 

Återgång 

till tidigare 

aktivitets-

nivå efter 6 

månader 

12 v, 6 mån, 

12 mån 

A, C, E, J 

Ramseier 

et al (30) 

3 2006 Retro- 

spektiv 

1 grupps-

studie 

n=19 

Antingen end-

to-end repair 

eller en 

”transosseous 

teknik” med 

flera starka 

suturer. 

Gemensam 

förstärkning 

med en 

McLaughlin 

cerclage. 

¤Tidig mobilisering 

¤Dag 1- 6 v: aktiv 

flexion (max 60°) 

¤6 v: fri mobilisering 

Ej 

signifi-

kant 

skillnad 

mätt 

med 

isomet-

riskt 

styrke-

test 

Åter-

upptaget 

- Minst 24 mån A, D, E 
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Bhargava 

et al (31) 

3 2004 Retro-

spektiv 

1 grupps-

studie 

n=11 

Reparerad med 

No 1 Vicryl. 

Förstärkt med 

1,2 mm wire 

cerclage. 

¤Tidig mobilisering 

¤Dag 1-2: CPM 

maskin (0-60°) 

¤2 v-6 v: raka 

benlyft, träning av m. 

quadriceps, aktiv 

flexion (max. 90°) 

Nedsatt 

i m. 

quad-

riceps 

och 

ham-

strings 

mätt 

med 

Cybex 

dynam-

ometer 

Åter-

upptaget 

- 14-38 mån  

(26 mån) 

B 
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Marder et 

al (24) 

3 1999 Retro-

spektiv 

1 grupps-

studie 

n=15 

Två No 5 icke-

absorberbara 

suturer genom 

att använda 

”Krackow 

whipstitch”. 

¤Ställbart knäskydd 

(i extension) 6 v. 

¤Dag 1-2: aktiv 

flexion (max 45°), 

passiv extension, 

isometrisk träning av 

m. quadriceps i 

oskadad knäled 

3ggr/dag 

¤3 v-6 v: Isometrisk 

träning av m. 

quadriceps (opererat 

ben)& aktiv flexion 

(max 90°) 

¤6 v-8 v: raka benlyft 

utan motstånd 

¤8 v: ergometercykel 

¤12 v: motstånds-

träning av m. 

quadriceps 

¤16 v-20 v: Jogging 

¤Undvik hopp och 

kontaktidrott 6 mån. 

Nedsatt 

i ham-

strings 

mätt 

med iso-

kinetiskt 

styrke-

test 

Flexions-

defekt 

12 av 14 

hade 

återgått till 

tidigare 

aktivitets-

nivå***  

20-61 mån 

(2,6 år) 

A, C, D, 

E 

Boublik 

et al (9) 

2 2011 Retro-

spektiva 

fallstudier 

1 grupps-

studie 

n=22 

Flera olika 

metoder som 

alla skedde 

akut. 

¤Ställbart knäskydd 

(i extension) 

¤Aktiv flexion (max 

0°-80/90° vid partiell 

ruptur & 10°-60° vid 

total ruptur) 

¤Varje vecka: öka 

rörelseomfång med 

10°-15° tills full 

rörlighet uppnåtts  

- - Alla deltog 

på tränings-

läger och 

79 % 

deltog i 

minst en 

match 

kommande 

säsong 

Via www.pro-

football-

reference.com 

B, E 
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Saragag-

lia et al 

(32) 

0 2013 Review Antingen End-

to-end repair 

eller “patellar 

transosseous 

tunel 

reinsertion”. 

¤Knäskydd 4 v 

¤Dag 1: Aktivera m. 

quadriceps 

¤4 v: passiv flexion, 

excentrisk träning av 

m. quadriceps som 

övergår koncentrisk 

träning 

¤4 -6 månader 

rehabilitering för att 

återfå normal 

knäkontroll 

- - - - A 

Seijas et 

al (33) 

0 2010 Review “Transosseous 

suturer” med 

“Safil sututrer” 

som 

förstärkning.  

Förstärkande 

graft vid 

behov. 

¤Gemensam 

postoperativ 

behandling som 

ruptur av 

quadricepssenan 

¤Ställbart knäskydd 

4v 

¤Aktiv flexion (max 

30-60°) som ökar 

30°/ vecka tills full 

flexion är uppnådd 

¤6 v: styrketräning 

¤3 mån: gradvist 

återupptag av 

tidigare aktivitet 

- - - - E 

Beavis et 

al (34) 

0 2009 Review “Suture anchor 

repair” 

¤Ställbart knäskydd 

(i extension) 

 

¤Dag 1- 12v: 

isometrisk 

muskelträning för m. 

quadriceps, raka 

benlyft & 

- - - - E 
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rörelseträning 

(gradantalet 

begränsas av 

operatören) till dess 

patienten uppnått 90° 

flexion 

¤12 v: 

motståndsträning av 

m. quadriceps 

¤Återgång till idrott 

& hård träning efter 

6 månader eller då 

patienten har uppnått 

tidigare 

rörelseomfång & 

muskelstyrka 

Sassman-

hausen et 

al (35) 

0 2003 Review End-to-end 

repair. 

¤Ställbart knäskydd 

¤Aktiv flexion & 

passiv flexion med 

försiktighet första 

tiden 

¤6 v: ökat 

träningsprogram för 

att öka rörlighet och 

styrka kring 

knäleden. 

¤Återgång till idrott 

rekommenderas först 

efter 6 månaders 

rehabilitering 

- - - - E 

*Se Bilaga 3 och tabell 1                                                                                                                                                                                                                                                                                   

**Se Bilaga 1                                                                                                                                                                                                                                                                                            

***Vid uppföljning, se kolumn för detta 


