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Forkortelser og symboler 

B Better 

E Ekstention 

EIS Ekstention i stående. 

F Fleksion 

ISQ Uændret 

LLxQ Kompression af nedre lumbale quadrant 

Lx Columna Lumbalis 

OP Overpres 

P1 Første smerte 

P2 Højeste smerte 

PaKE Passiv KnæEkstension 

PaKF Passiv KnæFleksion 

PFPS Patello femoral pain syndrome 

PP Present Pain, Nuværende smerte. 

PPIVM Passiv Physiological Inter Vertebral Movement.  

R1 Første modstand 

R2 Bevægelighed opbrugt  

Rx  Behandling 

SIN Redskab til at vurdere patientens smertemæssige tilstand 

T, M, S Angiver Tidlig, Midt eller Sen i bevægelsen. 

W Worse 

 

* Markerer retest til brug efter behandling. 

p Transversel mob. For ve. knæ, medial retning. 
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a Central PA (mob. i Posterior/Anterior retning) 

e Central AP (mob. i Anterior/Posterior retning) 

t Rotationsmob. til ve. 

u Rotationsmob. til hø 

h Unilateral PA til venstre 

k Unilateral PA til højre 

H Højre 

V Venstre 

║ Behandling medfører 

√ I orden 

 

Mobiliseringsgrader i opgaven:  

Grad III-    Stor bevægelse 25% ind i modstanden mellem R1 og R2 

Grad III     Stor bevægelse 50% ind i modstanden mellem R1 og R2 

Grad III+   Stor bevægelse 75% ind i modstanden mellem R1 og R2 
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Resumé 

Baggrund og formål: Mange oplever at få ”Patellofemoral pain syndrome” 

(PFPS). Selvom der ikke er klare retningslinjer, viser forskning og klinisk erfa-

ring at der er stor sammenhæng mellem PFPS og mulige problemer andre ste-

der i lænd og UE. Det er derfor vigtigt at udrede patienten grundigt, for ikke at 

overse dette.  

Formålet med denne caserapport er at beskrive udredning og behandling af en 

eliteishockeyspiller med knæsmerter 1½ år efter et vridtraume. 

Materiale og metode: Pt er en 25 årig eliteishockeyspiller med tiltagende smer-

ter i knæet. Efter den muskuloskeletale udredning diagnosticeres han PFPS, 

med mulig mindre ACL skade og/eller retropatellar brusklæsion. Behandlingen 

består af øvelser (styrke, mobilisering og neuromuskulær kontrol) og manuelle 

teknikker (mobilisering, udspænding og facilitering), for lænd, hofte/UE, knæ og 

fod. Desuden tapning af patella. 

Målsætning om diagnosticering/prognose mhp. muligheden for at fortsætte pro-

fessionel ishockey, samt bedring af funktionsniveau og smerter i hverdagen.  

Målinger på KOOS, NRS, kliniske fund og subjektive udsagn. 

Resultat: Fremgang i KOOS på 0-28 point og NRS på hhv. 3 og 4 point. Gene-

rel bedring ved kliniske undersøgelser relateret til PFPS men stort set ingen 

ændring for ACL skade og retropatellar brusklæsion. Positive patientudsagn i 

forhold til udredning, funktionsniveau og smerter, men også angivelse af fortsat-

te problemer og behov for yderligere udredning (MR-scanning) før endelig 

prognose kan gives. Er aktuelt ikke klar til ishockey på højt niveau. 

Diskussion og Perspektivering: Patientens oplevelse af fremgang passer godt 

med de kliniske målinger, men skal også ses i lyset af stop med ishockey un-

dervejs i forløbet pga. skulderskade. 

Der er klinisk fremgang i forhold til PFPS men ikke ved de andre områder. Der 

er behov for fortsat udredning før en endelig diagnose og prognose kan gives. 

Resultatet af den ventede MR-scanning er afgørende for, om det bliver muligt at 

vende tilbage til professionel ishockey. 
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De studier der findes relaterer PFPS til enkelte områder, eks. hoften. I praksis 

må det dog forventes at patienterne kan komme med problemer fra flere regio-

ner samtidig, og som her med evt. traume. Der er derfor fortsat stort behov for 

yderligere forskning på området. 

Nøgleord: PFPS, ACL, brusklæsion, ishockey, fysioterapi 
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Baggrund 

Knæsmerter er et stort problem for mange, især i forbindelse med tungt arbejde 

eller sport. Et engelsk studie (1) regner sig frem til, at prævalensen af knæsmer-

ter inden for den sidste måned er på 19%, og at knæene er det område der, 

næst efter ryggen, bliver rapporteret som givende flest muskuloskeletale smer-

ter. Hahn et al (2) viser at der blandt 339 danske sportsudøvere inden for 12 

mdr. var mellem 34-54% der oplevede konstante eller tilbagevendende smerter 

i knæet.  

Mange af de knæpatienter vi ser i klinikkerne klager over smerter anteriort i 

knæet, ofte i forbindelse med belastninger som trappegang, når de sidder me-

get, går ned i knæ eller efter aktivitet. Disse angivelser er meget normale i for-

hold til Patellofemoral Pain Syndrome (PFPS) (3,4), der er en lidt diffus tilstand 

med irritation omkring patella. Der er ingen klar definition for PFPS, der dækker 

over smerter anteriort i knæet og/eller retropatellart, uden anden direkte patolo-

gisk årsag (5). Derfor kan det også være svært præcist at angive hvor stor en 

del af patienter med knæsmerter, der har PFPS, men der er fælles enighed om 

at det er mange. En opgørelse over 12 mdr. på en australsk sportsklinik viser 

da også at 27,5% af alle patienter kom med knæsmerter forrest i knæet (6).   

Da der er tale om et syndrom uden helt klare definitioner, vil mange forskellige 

tilstande i knæet kunne dækkes ind under, eller på sigt medføre PFPS sekun-

dært. Ligeledes bruges der flere forskellige betegnelser eks ”Chondromalaciae 

patella”, ”Anterior knee pain” m.m., (7) der kan medføre en forringet præcisering 

af problemet. Der er i litteraturen stor enighed i at årsagen til PFPS skal findes 

flere steder, men der mangler fortsat en del for at kunne præcisere hvor, og 

hvordan det skal behandles (4,5,8). En caserapport af Lowtry et al (10) gen-

nemgår 5 forløb med patienter med PFPS, hvor både manuel terapi, øvelser, 

udspænding, tapning og orthoser anvendes med succes. Dette stemmer godt 

overens med de generelle anbefalinger i litteraturen.  

Min erfaring fra arbejde som fysioterapeut er også at der ofte kan opnås en god 

effekt ved manuel behandling, udspænding og træning af de dysfunktioner der 

findes i columna og UE.  Det er vigtigt at udrede patienten grundigt, da mange 

af problemstillingerne kan have en yderligere negativ påvirkning på resten af 
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funktionsniveauet, og dermed danne en ond cirkel af vedligeholdende faktorer. 

Overses eks. en subtalar hyperpronation, kan denne via tibia indadrotation og 

genus valgus medføre vedvarende malalignment af patella. Svaghed i hoftemu-

skulaturen kan også medføre at løberen ved udtrætning synker ned i hoften, og 

dermed ændre på de biomekaniske og neuromuskulære forhold i hele under-

ekstremiteten.  

Mange har oplevet at få behandling der er målrettet direkte mod smerten, uden 

effekt, eller hvor problemet er kommet igen, hvilket har betydet at deres kontakt 

med sporten (eller arbejdet) er blevet forringet, eller helt stoppet. For nogle er 

det et mindre problem, der kan løses med et skifte til en anden sportsgren, hvor 

det for andre kan betyde et farvel til deres store interesse eller mulige karriere. 

Findes der ikke frem til problemets opståen kan det desuden medføre smerter i 

andre områder af bevægeapparatet på grund af ændret biomekaniske forhold. 

Det vil derfor have stor betydning for den enkeltes aktuelle fysiske, psykiske og 

sociale formåen, men også på længere sigt vil problemerne kunne udvikle sig. 

Smerter og funktionsproblemer kan påvirke fremtidige jobs, aktivitetsniveau og 

livskvalitet 

Det er derfor vigtigt, fra begyndelsen, at sætte ind med en grundig undersøgel-

se, hvor der lægges fokus på et langt større område end den lokale smerte. Før 

at dette er sket kan man ikke vurdere den bedst mulige behandling og prognose 

for problemet. 

 

Formål 
Formålet med denne caserapport er at beskrive udredning og behandling for en 

25 årig elite ishockeyspiller med tiltagende smerter anteriort i knæet, 1½ år efter 

vridtraume. Undersøgelse og behandling tager udgangspunkt i MF konceptet 

(11), relevant litteratur og daglig praksis. 
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Materiale og metoder 

Design  

Denne caserapport er lavet som et prospektivt studie (12) over et undersøgel-

ses- og behandlingsforløb. Der vil undervejs blive ræsonneret og samlet op på 

de enkelte konsultationer. Til sidst vil resultaterne blive opsummeret og diskute-

ret. 

Patienten har godkendt og underskrevet samtykeerklæring (Bilag 1), og er fuldt 

anonymiseret i opgaven. Billeder i opgaven er modelfotos.  

 

Valg af patient og præklinisk data 

Der ønskedes en patient med behov for dybdegående udredning, hvor forløbet 

kunne byde på en kombination af manuelle teknikker og træning. 

Blandt tre personer med relevante knæsmerter, valgtes en mandlig ishockey-

spiller med fortsatte smerter forrest i knæet efter vridtraume for 1-2 år siden. 

Han er forsøgt behandlet men er lidt blevet opgivet pga. manglende effekt. Pa-

tienten er henvist til speciallæge mhp. mulig MR scanning. 

 

Klinisk ræsonnering efter gennemgang af prækliniske data 

En aktiv person med belastning på knæene, både i form af hårdt arbejde og 

hårde tacklinger. Udfører mange forskelligartede, hårde belastninger i forbindel-

se med kamp og træning, så det kan være svært at sige præcist hvor den stør-

ste belastning sker. 

Ved et direkte vrid i knæet er det mest sandsynlige at smerterne er lokale (mu-

ligvis sfa. traume), men refererede smerter fra især lænd og hofte, skal overve-

jes. Ligeledes skal der overvejes om andre faktorer kan spille ind, som eks tu-

morer eller systemiske lidelser. 
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Smerterne har stået på i længere tid, hvilket er negativt i forhold til neuromusku-

lær kontrol, smertemekanismer, patientperspektivering og prognose. 

 

Målemetoder: 

Der måles ud fra de tre ICF niveauer (12) på: 1.Kropsniveau, 2. Aktivitetsniveau 

og 3. Deltagelsesniveau, ved hjælp af ”Numerical Rating Scale” (NRS) , ” Knee 

injury and Osteoarthritis Outcome Score” (KOOS), relevante kliniske test og 

patientens subjektive vurdering. 

Kropsniveau: Måles med NRS, KOOS (Symptomer) og kliniske test 

Aktivitetsniveau: Måles med KOOS (Smerte, Funktioner i dagligdagen, Funkti-

on ved sport og fritid) 

Deltagelsesniveau: Måles med KOOS (Livskvalitet) 

 

NRS: 

Giver målinger på kropsniveau. Den er enkel og brugbar i praksis hvor pt. angi-

ver fra 0-10 (hvor 0 er bedst og 10 er værst) hvor kraftig smerten er i en given 

situation. Som måling i denne opgave spørges efter bedste og værste smerte i 

den forrige uge, samt den ”typiske” smerte, når denne er der. Eks.: 0-5-7/10 ( 

0=bedst, 5=”typisk smerte”, 7=værste smerte) 

 

KOOS: 

Giver målinger på alle tre ICF niveauer, og er især velegnet til at registrere æn-

dringer i perioder fra uger til flere år. Der arbejdes her med den danske version 

af KOOS, der er lavet ud fra oversættelser af den amerikanske og svenske ud-

gave efter gældende regler. 

Koos er et enkelt spørgeskema der udleveres til pt., der selv udfylder det. Der 

måles på 5 underkategorier (Symptomer, Smerte, Funktioner i dagligdagen, 

Funktion ved sport og fritid, og Livskvalitet) inden for den sidste uge. Scoren 
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omregnes til en skala fra 0-100, hvor 0 er lig ”ekstreme symptomer”, og 100 er 

lig med ”ingen symptomer” (13). 

 

1. og 2. Konsultation – Dag 1-6: 

Anamnese  

25 årig mand (fremover ”pt.”), der ind til sommeren ’09 har spillet professionelt 

ishockey i 7 år. Har nu, pga. lønkrise og knæsmerter, men også ønsket om en 

uddannelse, valgt at trappe ned til 1. division og er startet på lærerseminariet.  

Var i forsommeren 2008 i gang med sæsonopstart bl.a. med en masse spring. 

Lavede ”frøhop” (springer fra hugsiddende frem og lander igen hugsiddende) på 

en våd græsplæne. Glider i landingen og vrider i ve. knæ, så det vrider ind un-

der ham og han sætter sig på det. Får smerter i knæet, men ikke noget vold-

somt. Bliver gennem de følgende 2 mdr. behandlet af klubbens fysioterapeut 

med gradvis bedring, og er efterfølgende på træningslejer i Canada i 6 uger, 

uden symptomer fra knæet eller funktionsproblemer. Da han kommer hjem be-

gynder smerterne igen langsomt og uden kendt årsag, men er måske lidt ander-

ledes, uden at han kan angive det nærmere. Han har siden da haft tiltagende 

smerter og irritation distalt omkring patella, men ingen fornemmelse af løshed 

eller styringsproblemer i knæet. Træner aktuelt 2-3 gange om ugen på 2. hol-

det, med 1-2 kampe og er i øvrigt ellers aktiv. Træner ikke fuldt igennem, da 

han kan mærke at smerterne provokeres jo hårdere han træner (intensitet og 

træningsmængde), både under og efter træningen, hvor det kan vare ved i op til 

12 timer. Fortsætter dog med at spille, men forsøger til dels at undgå forvær-

rende belastninger, i det omfang han ved hvad de er og kan kontrollere dem. 

Havde i sommeren ’09 desuden smerter og låsning i lænden i en periode. Dette 

er aftaget, men kan stadig blive provokeret lidt ind imellem, dog uden at han 

kan sige hvornår eller hvorfor. Oplever ikke selv en forbindelse mellem lænd og 

knæ. 
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 1 2 3 

Beskrivelse Kortvarigt ”jag”, ”kniv 

eller nål.” men kan 

efterfølgende vare i op 

til tre timer hvis han 

går dybere ind i den 

udløsende årsag. 

Stopper som regel når 

han mærker smerten. 

NRS over hele perio-

den: 0-10/10 

NRS i den sidste uge: 

 0-7-8/10 

Sviende/brændende 

i ½ til 12 timer. 

Kommer ikke akut. 

NRS over hele peri-

oden: 0-8/10 

NRS i den sidste 

uge: 

0-7-8/10 

Låsning i 

sommer 09. 

Aktuelt øm-

hed af og til 
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Worse Squad  ca 90°. Angi-

ves uden vægt som 

stramning (hvor han 

stopper), hvor det med 

vægt bliver til smerter. 

Tog tidligere 100+ kg, 

men laver det nu ikke 

mere. 

 

Liggende knæfleksion 

(jo hurtigere, jo værre) 

Stopper ved P1/R1, 

men kan hvis han gør 

det langsomt komme 

til R2 P5/10 

 

Ishockey. Oftest ved 

acceleration eller op-

bremsninger, især når 

V ben er ”forrest” 

 

Trapper. Op værre 

end ned 

 

Løb > 2 km. Stopper 

derefter. 

Efter aktivitet, især 

ishockey, hvor øget 

træningsmæng-

de/intensitet → ↑ 

smerter.  

 

Sidde med bøjede 

ben i længere tid, 

eks ved undervis-

ning. 

Cykling. Varierer 

meget fra gang til 

gang. 

 

Efter meget trappe-

gang 

 

Uden årsag 

? 

Better Undgå ovenstående 

 

Spille med tape eller 

Mindre belastning ? 
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velcrobånd  over lig. 

patella. Ellers ingen 

brug af orthoser eller 

bandager. 

Der kan ind imellem være let ødem omkring V knæ/patella resten af dagen 

efter træning. Sjældent morgenstivhed (sidst for > 1 mdr. siden) 

Andet:  

Er i ’03 blevet tacklet på knæet, fra lateralsiden, hvor foden står stille. Er lidt i 

tvivl, men angiver ødem, og spillepause i 2-3 mdr. og kom derefter roligt i gang 

igen. Ingen udredning. Havde ingen låsning eller giveaway. Har siden da kunnet 

få lidt smerter når knæet blev koldt.  

Derudover ingen større skader, ud over knubs, brækket 5. tå og distorsion af H 

ankel. Intet af dette er aktuelt symptomgivende 

Har et godt helbred og føler sig frisk. Ingen kendte sygdomme/tilstande gene-

relt. God AT og ET med en stabil vægt. Tager kun sjældent Ipren i små mæng-

der ved behov. Bruger snus, og drikker kun lidt alkohol af og til. Normalt kost-

indtag. Ingen natlige smerter.  

 

Pt. vil meget gerne fortsætte med ishockey, og har derfor et ønske om, at finde 

frem til årsagen til sine knæ smerter. Han vil også gerne fortsætte sin uddan-

nelse, og er i tvivl om hvad han gør, hvis knæet eks. er symptomfrit til næste 

sæson, men hælder dog mod en prof. kontrakt. Han oplever en usikkerhed, der 

påvirker ham psykisk og socialt ind til der er mere klarhed omkring hans 

knæproblem. Ønsket er desuden at få reduceret smerterne og øge hans gene-

relle aktivitetsniveau. Han glæder sig til en evt. MR scanning for at ”kunne se 

hvad der er galt”, men er også klar over at den måske ikke viser noget. Tænker 

umiddelbart at der er noget i stykker, og ønsker klarhed for fremtiden. Er villig til 

at arbejde hårdt og målrettet for at opnå bedring, men er klar over at prognosen 

kan være lang, og måske ende med at han må stoppe ishockey pga. knæet. 

Aktuelt spiller han dog videre i det omfang han kan klare, vel vidende at han 

kan få smerter efterfølgende. 
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Klinisk ræsonnering efter anamnese 

Pt. har spillet professionelt ishockey gennem 7 år. At han har måttet trappe ned, 

på grund af knæsmerter og markant lønkrise har en stor betydning. Dog har 

han det medført at han har kunnet tage fat i et andet ønske, nemlig at uddanne 

sig. Han ønsker fortsat at spille som prof., men er samtidig klar over værdien af 

en uddannelse. Han er villig til at gå langt for at kunne spille, men er også klar 

over konsekvensen af dette. Derfor er manglende diagnose og prognose, på 

nuværende tidspunkt, en hindring for ham i hans planlægning af fremtiden, og 

skal vægtes højt. 

Generelt lader han sig ikke stoppe pga. smerter og kan dermed vedligeholde 

symptomerne ved belastningen, men også ved en sensitivering, med abnorme 

smertereaktioner. Der er dog en klar sammenhæng mellem graden af mekanisk 

belastning og den aktuelle og efterfølgende smertereaktion, der taler for en me-

re mekanisk og inflammatorisk årsag. Der er ingen tegn på allodyni eller hyper-

sensitivitet, og det at han kan opleve smerterne 2 som opstående af ukendt 

årsag, kan forklares med en forsinket inflammatorisk reaktion på tidligere be-

lastning.  

Smertemekanismerne kan bl.a. udledes fra pt.s udsagn om smerteoplevelsen. 

”Jag”, ”kniv eller nål” indikerer en direkte somatisk mekanisk udløst smerte. Det-

te kan f.eks. være som følge af et impingement af menisk eller brusk, eller en 

direkte påvirkning af eks. synovia eller ligamenter. Generelt oplever pt. denne 

smerter on/off, men den kan ved vedvarende, eller kraftig provokation, vare i op 

til 3 timer, hvor en inflammation må forventes at være opstået.  

”Sviende” og ”brændende” forbindes med en neurogen påvirkning. Der kan her 

være tale om en irriteret nerve sfa. dårlig neurodynamik eller lokal inflammation 

i knæet. Da pt. ikke angiver provokerende faktorer hvor der kommer direkte 

stræk på nervevævet, men snarere oplever denne smerte som opstående efter 

hård belastning, vil en inflammatorisk udløsende årsag være mest sandsynlig. 

Dette kan støttes af en irritation på op til 12 timer, hvorefter inflammationen igen 

vil aftage.  

Den langvarige smerteperiode må forventes at have påvirket både den musku-

lære kontrol, styrke og udholdenhed, der kan medføre yderligere fejlbelastning 
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af bl.a. knæ og det patellofemorale led. Dette kan endda være startet helt tilba-

ge i 2003 hvor han første gang fik et vrid i knæet, der har medført problemer. 

Pt. har desuden oplevet smerter i lænden. Det skal derfor overvejes, og under-

søges nærmere om en evt. sammenhæng i form at refererede smerter eller po-

sitiv neurodynamik, kan eksistere. Selvom lændesmerterne er opstået ca 1 år 

efter knæproblemets opståen, er det muligt at der inden da kan have været po-

sitive ledtegn, eller at disse er en vedligeholdende faktor til knæsmerterne. 

Gennemgang af de mulige symptomgivende strukturer: 

Traume af menisk, brusk eller ligamenter 

For Imod 

Startet efter vrid i knæet (2008). 

Låsning/blokering ved 90° fleksion. 

Valgisering./u.rot. skade i 2003 med 

ødem og låsning. Angiver smerter af 

og til efterfølgende 

Ingen angivelse af ødem eller misfarv-

ning. 

Bedring inden for 2 mdr. Herefter 6 

uger uden smerter under træningslejr 

med hård fysisk træning (2008). 

Ingen oplevelse af styringsproblemer 

eller løshed 

 

PFPS 

For Imod 

Smerteprovokation omkring patella, 

siddende med bøjede ben (movie-

sign), ved squad og trappegang. 

Bedring ved tapning 

Gradvist tiltagende  

Øget irritation ved øget belastning 

Smertelokalisering 

Opstået efter traume 
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Springerknæ/tendinopati 

For Imod 

Landet med vrid/stræk på anteriore 

del af knæet. Kan have forsøgt at red-

de situationen ved ekstension i knæet.  

Smerteprovokation ved belastning.  

Øget irritation ved øget trænings-

mængde. 

Smerte ved passiv fleksion 

Smertelokalisering omkring patella 

 

Bursit: 

For Imod 

Vedvarende irritation dist. for patella 

Mulig direkte skade. 

Bedring inden for 2 mdr., herefter 6 

uger uden smerter. 

 

Referede smerter / Neurodynamik: 

For Imod 

Kendte lændeproblemer Lændesmerter opstået 1 år efter 

knæsmerters opståen. 

Ingen smerteangivelse ved strækpå-

virkning af nervevæv 

Der kan have været positive ledtegn i lænden, inden smerterne opstod. Lænde-

problematik kan være vedligeholdende faktor. 
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Mb. Hoffa/Fat pad impingement 

For  Imod 

Smertelokalisation Smerteprovokation fleksionsrelateret 

Smerter omkring patella 

 

Der er tre forløb i tidsperioden fra skaden er sket. I første omgang er der sket 

en skade ved et vrid i knæet, der er blevet bedre over en periode på ca 2 mdr. 

Der har efterfølgende være en god periode på 6 uger, hvorefter der igen er be-

gyndt at komme smerter. Pt.s oplysning om 1. og 3. periode er forskellige, og 

da der samtidig har været en smertefri periode, er det sandsynligt at der er tale 

om to forskellige problematikker. Det er derfor vigtigt, i første omgang, at under-

søge de to første hypoteser, ”Traume” og ”PFPS”, da man kan forestille sig at 

smerterne fra traumet, og den måske ændrede biomekanik og proprioception, 

kan have medført en ændret neuromuskulær kontrol og generelt bevægemøn-

ster. Dette kan over en periode på 1-1½ år medføre markante ændringer i for-

hold til før skaden. 

Da der ikke er noget i anamnesen der tyder på andre helbredsmæssige årsager 

til smerterne vil en ren fysioterapeutisk/muskuloskeletal udredning, på nuvæ-

rende tidspunkt, være aktuelt. Der skal tages hensyn til et muligt traume i knæ-

et, men der findes ingen kontraindikationer for undersøgelsen.  

Pt. vurderes til +SIN ud fra Maitlands klassificering (14) pga et muligt traume 

(Nature) hvor det mest alvorlige er en mulig ACL skade og/eller brusk skade. 

Han har dog efterfølgende trænet hårdt i mindst 1½ år, og det vurderes derfor 

rimeligt at han under hensyn, på nogle områder kan testes og trænes fuldt ud  

 

Plan for konsultation 

- Udredning for traume og fejlbelastninger med påvirkning af knæet, og patella. 

Der skal lægges vægt på neuromuskulær kontrol, styrke, bevægelighed og fejl-

stillinger, samt mulige skader på de mekaniske strukturer. 



20 

 

- Udredning for relevant problemstilling i lænd, nervevæv og hofte, hvor vedli-

geholdende faktorer kan eksistere. 

- Opstart på behandling, sandsynligvis med en kombination af manuelle teknik-

ker og træningsprogram. Det er vigtigt efter et langvarigt forløb at få pt. involve-

ret og deltage aktivt i forløbet. 

 

Resultatmål for forløbet 

Fysioterapeut og pt.: 

• Diagnosticering og prognose med henblik på muligheden for at genop-

tage prof. karriere.  

• Reducere smerter. 

• Øge aktivitetsniveauet og fortsætte med ishockey.  

 

KOOS, dag 1 

Symptomer Smerte ADL Funktion, 

Sport/fritid 

Livskvalitet 

54 31 43 25 38 

 

NRS, Dag 1+6 1 2 

Værste, sidste uge 8 8 

Gennemsnit ved smerter, sidste uge 7 7 

 

I første omgang vil diagnosticering og prognose være det primære mål. Bedring 

i forhold til smerter, aktivitet og deltagelse vil være meget afhængige af de fund 

der gøres. Er der eks. sket en skade på mekaniske strukturer, kan kirurgisk ind-
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greb blive den primære behandling, og situationen vil efterfølgende ændres, 

mhp. den fysioterapeutiske intervention.  

 

Undersøgelse 

Present pain (PP). 0/10 

Inspektion 

Normal kropsbygning, AT og ET. 

Der ses affladet columna lumbalis og bækkenet med normale stillinger. Pt. står 

med let udadrotation i hofterne. Normale stillinger i knæene. Tibia er neutral og 

der er moderat pronation af mellemfoden V>H.  

Der anes atrofi af V abduktorer, samt lårets forside inklusiv VMO. Der ses et 

mere markant med/prox hjørne af V patella, der desuden står lateralt i forhold 

til midtlinien og H. Bilateral normal højde og rotation af patella. Intet synligt 

ødem. 

Funktionsundersøgelser  

- Ved squad kan han komme ned til 85° fleksion, hvor han oplever kendt 

låsning/blokering i knæet. Låsningen aftager med det samme han retter 

op igen. Han fortæller at han ved squad med vægte (100+ kg) oplever 

smerter samme sted. Dette er ikke muligt at gøre med de vægte der ak-

tuelt er til rådighed. Udføres med svag vægtforskydning til H UE, men 

ellers med god styring.  

- Ved hop fra squad opleves smerte 1 i landingen. Sætter mest af med 

H ben. 

- Ved ”lunge” med V UE fremme opleves samme blokering som ved 

squad. Der ses desuden let valgisering i knæ og hofte sfa. dårlig aktive-

ring i hoften. 

- Ved fremspring på V ben opleves smerte 1 i opbremsningen. Giver ef-

ter i V hofte, så der kommer valgisering i knæet. Lander lidt usikkert. 

- Sidespring på ét ben uden problemer 
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- Ved siddende knæ ekstension, ud over brikskanten, ses en lat. forskyd-

ning af V patella i slutekstentionen. Patella kan manuelt korrigeres, men 

med forkortning lateralt og smertende klik. Ved tilbageføring til fleksion 

glider patella hurtigt på plads. Desuden ↑1 ved samtidig kompression af 

patella. 

- Ved sideliggende hofteabduktion roterer pt. – på trods af mundtlig in-

struktion i ikke at gøre det - tilbage med bækkenet, og ender med en be-

vægelse mere i retning af en hoftefleksion. Der ses aktivering af M. iliop-

soas og M. Tensor fascia latae, og i mindre grad M. glut med. Ved in-

struktion i aktivering af M. Transversus abdominus og stabilisering af 

bækkenet, udføres øvelsen korrekt. 

- Stående lat./med rotation i hoften: I.a. 

- Når han skal op og stå på tæer har han svært ved at styre bevægelsen 

og glider ud i en supination af mellem- og bagfod.  

- Står usikkert på V ben i forhold til H. Forværres med lukkede øjne.   

- Har svært ved at holde balancen på vippebræt 

 

Screening af lænd (Lx) og Thoracolumbale overgang: 

Funktions us.: 

Lokal smerteprovokation centralt i Lx 3 ved stående ekstension med overpres 

(EIS/OP), eller kompression af nedre quadrant (LLxQ) V+H. Ellers i.a. 

Gentagne F og E: I.a. 

 

Passiv fysiologisk bevægelighed: 

Nedsat i F L5/S1.  

Ellers I.a. 
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Segmental accessorisk bevægelighed: 

TLO/øvre lænd: I.a. 

L5a M P13 R1 S P2 4/10 

S1a M R1 

L4/5 k M R1 

L5/S1 h T R1 M P13, S P2 8/10 

L5/S1 k M R1 

Ingen påvirkning andre steder end lokalt 3. 

 

Neurodynamik: 

SLUMP + SLR: I.a.  

Passiv Knæ Fleksion (N. Femoralis): I.a. 

N. Saphenus: I.a. 

 

Neurologisk test: 

Styrke nedsat som senere angivet, ellers i.a. 

 

Hofte screening:  

Let nedsat aktiv og passiv adduktion i V. Nedsat styrke uddybes sammen med 

knæundersøgelsen. Ellers i.a. 
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Knæ 

Bevægelighed 

H: I.a. 

V knæ Aktiv Passiv 

Fleksion 120° ingen smerte. 

(H130°) 

125° P11 og R1. Ved 

rolig overpres kommes 

til R2 135° P2 5/10.  

Blødt Endfeel. 

Ekstension I.a. Normal, med smerte 1 

2/10 ved overpres. 

Rotation, lat. ved 90° F I.a. I.a. 

Rotation, med. ved 90° F I.a. Let øget i forhold til H. 

Fast endfeel 

 

Varusstress af knæ: I.a. Valgusstress af knæ: I.a.  

Valgus/30° F normalt stop. Kendt smerte distalt patella 1.  

 

Assesorisk bevægelighed 

Tibia/Femur 0° (V i forhold til H): Let nedsat posteriorglidning / let øget ante-

riorglidning med fast endfeel. Ingen kendte smerter. 

 

”Vævslængde” – angives i forhold til H side og forventet normal. 

Fremliggende M. Quadriceps. Let forkortning. Test medfører P11 der aftager 

hurtigt.  

Forkortet M. Tensor fascia latae i sideliggende test. 

Positiv Obers test for forkortet Tractus iliopsoas. 



25 

 

Positiv Thomas test for iliopsoas med lat. glidning sfa. kort M. Tensor Fascia 

Latae. 

Forkortning at patellas laterale retinakler, især ved samtidig manuel korrektion 

af patella. 

 

Mm. styrke 

Nedsat isometrisk og dynamisk styrke af V M. Quadriceps, M. Iliopsoas, M. 

Glut Med. og Max, haser og udadrotation til grad 4. H side grad 5. Ingen smer-

teprovokation ved test, med undtagelse af hvor knæet er flekteret over ca 90°.  

Mm. i Crus: I.a. 

 

Palpation  

Øget stivhed i V M. Tensor Fascia Latae. 

Rygliggende  palperes statisk lat. tilt af V patella, med let prominerende 

prox/med hjørne.  

Patella (manuelt korrigeret) p (Med. glidning) T R1 M P11, P2 6/10.  

Patella kompression ( e ) M P11, især distalt.  

Kendt smerte 1 palperes retropatellart/distalt lat.+med., samt af lig. patella og 

diffust peripatellart.  

Der palperes sen aktivering af VMO i forhold til VL ved statisk og dynamisk eks-

tension. 

 

Specialtest 

For test af menisklæsion 

McMurray og Appleys test: I.a.  

For test af ACL  

Skuffetest: V knæ lidt løsere end H. Fast endfeel. Ingen smerter. 

Lachmanns: Let øget glid i V knæ. Fast endfeel. Ingen smerter 
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Pivot Shift (PS): Øget indadrotation i V. Kan ikke udføre testen 

korrekt da pt. oplever 1 og dermed ikke kan slappe af. Ingen 

”klunk” fornemmelse. 

For måling af pronation i foden  

Navicular drop (ND): V 10 mm. H 7mm. 

Måling af ”statisk lat. forskydning” af V patella 

 Med. 7½ cm. Lat. 6½ cm 

Måling af Q-Vinkel 

 V: 11°  H:8° 

For intraartikulært ødem: 

 Anslag af patella: I.a. 

 

P.P. 0/10 

 

Behandling 

Det overordnede formål vil være at normalisere funktionen i UE og knæ hvor 

der, ud over fundene i knæet, også er problemer omkring hoften og måske 

lænden, der medfører fejlbelastning af knæet. 

Ud fra de kliniske fund opstartes med følgende: 

Mobilisering af lænden for at be- eller afkræfte sammenhæng med knæsmerter 

og for bedring af lumbale smerter 3.  

Mobilisering af Tibia/Femur for øgning af Tibias dorsalglidning, og dermed bed-

ring af fleksion og reduktion af smerter. 

Aktiv mobilisering for øget fleksion i knæet. 

Tapning af Patella for bedre alignment, facillitering af VMO og smertereduktion. 

Optræning af neuromuskulær kontrol og styrke, for at undgå uhensigtsmæssige 

belastninger på led og muskler omkring knæ og patella, mhp. tilbagevenden til 

sport. Der lægges vægt på korrekt udførelse, da dette er vigtigt for ikke at vedli-
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geholde fejlbelastningen. Når øvelserne kan udføres korrekt, stilles større krav 

til udholdenhed og kontrol. 

 

Baseline: 

PP: 1 0/10 2 /10. 

*EIS/OP, ↑3 

*LLxQ, ↑3 

L5aM P13 R1 S P2 4/10 

*L5/S1 h T R1 M P13, S P2 8/10 

 

*Pasiv Knæ Fleksion (PaKF) 125° P11 R1, R2 135° P2 5/10 

*Squad 85° R1, P11 (pt. ønsker ikke at gå længere ned) 

 

Tibia e T/M R1 

 

 

Lænd 

L5/S1 lumbar roll 

med fleksions 

komponent 

grad III ,  

20 gentagelser x 3  

 

║ *L5/S1 h M R1 S P1/P2 5/10 

*EIS/OP, Bedre (B) 

*LLxQ, B 

*PaKF, ISQ 

*Squad, ISQ 

Udføres med fleksionskomponent, da denne findes nedsat. 
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Tibia/femur 

Rygliggende,  

knæ ekstenderet. 

Tibia e grad III 

20 gentagelser  x3 

║ 

 

*PaKF ISQ 

* Squad ISQ 

Progrediering sfa. manglende effekt vil indeholde øget fleksion og kraftigere 

mobilisering.  

 

 

 

Patella 

Tapning over prox/med hjørne for  

korrigering af patella 

║ *PaKF ISQ 

*Squad ISQ 

 

 

 

 

 

Hjemmeøvelser 

VMO aktivering (a) for bedre neurodynamik og 

sporing af patella. 

Udgangsstilling: Siddende med strakt knæ og 

dorsalfleksion i anklen.  

Udførelse: Palper VMO og VL. Faciliter manuelt 

til hurtigere aktivering af VMO. 

Gentagelser: Fokuser på kvalitet. Gentag gerne flere gange dagligt. 
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VMO aktivering (b). 

Udgangsstilling: Siddende med benet bøjet ud over kant. 

Udførelse: Stræk knæet og faciliter VMO manuelt.  

Gentagelser: Fokuser på kvalitet. Gentag gerne flere gange dagligt.       

 

”Kortfod” for aktivering af proneret mellemfod mhp. bedre biomekaniske og 

neurodynamiske forhold i UE. 

Udgangsstilling: Stående med lige vægt på begge fødder. 

Udførelse: Gør foden kort, så svangen løftes, 

ved at spænde under foden. Undgå at løfte 

svangen ved rotation i benet, eller aktivering af 

M. Tibialis Anterior. 

Gentagelser: Fokuser på kvalitet. Stil efter at 

udføre 10x10 sek. 2 gange dagligt. 

Knæfleksion for mobilisering. 

Udgangsstilling: Rygliggende med hænderne om knæet. 

Udførelse: Passivt flekter knæet til R2. Der må ikke opleves akut kraftige smer-

ter, eller forværring efterfølgende > 15 min. 

Sker dette justeres øvelsen. Ved ”god for-

nemmelse” og evt. bedring af symptomer kan 

overpres forsøges. 

Gentagelser: 10-20 gentagelser x 2 dagligt. 
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Selvmobilisering af Patellas lat. retinakler 

Udgangsstilling: Siddende med næsten strakt 

knæ. 

Udførelse: Korriger patella, og skub roligt 

(mobiliser) knæskallen ”indad” 

Gentagelser: Flere gange dagligt af et par 

minutters varighed. 

Hofteabduktion for øget udholdenhed mhp. bedring af kontrol over hoften. 

Udgangsstilling: Liggende på H side med H 

UE. let flekteret. 

Udførelse: V UE føres op og bagud, med en 

let udadrotation i hoften. Spænd i ”muskel-

korsettet” og vær opmærksom på at bække-

net ikke ruller med tilbage. 

Gentagelser: 3 set til udtrætning, dagligt. 

PP: 1 0/10 2 0/10. 

Pt. er blevet forklaret hypoteser omkring hans knæsmerter. Der er fortalt at der 

kan være et traume i knæet og at der uanset det, er problemer mht. funktionen i 

knæet. Dette stammer fra problemer flere steder i benet, samt muligvis også fra 

lænden. Han er indforstået med at prognosen kan være langvarig, og er villig til 

at arbejde hårdt og målrettet mod at bedre problemet.  

Han er desuden blevet opfordret til at holde pause med ishockey, mens genop-

træningen står på. Dette ønsker han dog aktuelt ikke. 

 

Klinisk ræsonnering 

Smertegivende strukturer og smertemekanismer for de enkelte hypoteser: 

Traume: Der findes ved den kliniske undersøgelse ingen entydige tegn på ska-

de på menisk eller brusk i knæet. Dog giver valgisering med 30° F kendt smer-

teprovokation i ve. knæ lokaliseret til distale del af patella 1. Da smerten ikke 

fremkommer på med. siden af knæet, må det betragtes som en stresstilstand 
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omkring patella eller en kompressionsirritation intraartikulært. Sidst nævnte kan 

skyldes den mindre løshed der er i knæet sammen med den dårlige propriocep-

tion der ses ved test, hvor en fejlbelastning kan forekomme. De målrettede me-

nisktest er alle negative. En metaanalyse med gennemgang af litteratur for bl.a. 

McMurrays, Appleys og ledliniepalpation sætter dog spørgsmålstegn ved validi-

teten af de enkelte test, hvor kun en positiv McMurrays vurderes at have en di-

agnostisk værdi (15). Dog er denne ikke særlig sensitiv ved en samtidig ACL 

ruptur (16).   

 En anden mulighed kan være en skade på ACL. Der er let løshed i V knæ ved 

rotation og anteriorglidning. Dette set i forhold til det tidligere valgiseringstraume 

i 2003, samt vridtraumet i 2008, gør hypotesen relevant. Skaden i 2008 ligner 

ikke (som den i 2003) den ”typiske” ACL ruptur, men givet det at skaden sker 

hurtigt, kan det være svære at vurdere præcist hvad der er sket. Pivot shift er 

inkonklusiv, da pt. ”stritter imod”. Dette tyder på en skade som ved en positiv 

”apprehension test”. Det kan være på ACL, men kan også skyldes andre struk-

turer der bliver påvirket som ved valgiseringen, eller ubehaget ved den øgede 

rotation. Fundene ved Lachmann og skuffetest er ikke klare diagnostisk, men 

viser dog en let øget bevægelighed.  

En undersøgelse af Kim (17) på patienter i anæstesi, hvor ACL ruptur er verifi-

ceret ved arthroskopi, viser at validiteten på Skuffetest, Pivot shift  og Lach-

mann ligger på 79,8-98,6%. I 12,9 % af tilfældene var der sket en sammen-

voksning af det rumperede ACL til posterior cruciatum ligament (PCL). I disse 

tilfælde blev validiteten dårligere (68,4 - 89,5%). Lachmann og Pivot shift vurde-

redes til at være mest sensitive til diagnosticering af ACL skader, dog er sidste 

nævnte påvirkeligt af andre faktorer, bl.a. delvis ruptur eller sammenvoksning til 

PCL.  

Da der ved test ikke kommer klare fund, og pt.s kendte symptomer ikke kan 

reproduceres må en evt. skade på ACL derfor forventes ikke at være komplet 

og symptomgivende. Dette understøttes af det lange træningsforløb og træ-

ningslejr med hård fysisk træning uden nogen symptomer fra knæet. Den lille 

løshed der spores ved passive test kan forstyrre ledfunktionen og centreringen 

af femur og tibia og dermed funktionen omkring knæet. Der skal derfor tilrette-

lægges en træningsplan som sigter imod en forbedring af de neuromuskulære 
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forhold omkring knæet, da løsheden i knæet kan være en vedligeholdende fak-

tor for andre problemer og prædisponerende faktor for skader.  

PFPS: Der er markant bedre knæfleksion, når denne udføres roligt. Dette kan 

indikere et intraartikulært ødem, der dog ikke støttes ved anslag af patella. Det 

må alligevel overvejes om bedringen kan skyldes væske i knæet der flyttes, 

hvilket støttes af forværringen ved hurtig fleksion.  

At der ved squad provokeres smerte, kan forklares ved den aktive kompression 

der sker i knæet, hvor pladsen bliver yderligere mindre, men også at patellas 

bagside presses mod underliggende strukturer. Da patella står tiltet bliver pres-

set lokalt øget. Ved manuel kompression af patella provokeres ligeledes kendte 

smerter i knæet, der indikerer en irritation af eks. synovia , brusk eller sub-

chondral knoglevæv. Smerterne provokeres desuden ved palpation, når han har 

siddet meget med bøjede ben i en længere periode, hvilket sammen med trap-

pegang og squad er en god indikator for PFPS (4).  

På samme måde forværres symptomerne over tid når han spiller ishockey. Og-

så her vil der, grundet de meget knæbelastende forhold med arbejde i let bøje-

de ben, være en stor belastning på patella. I undersøgelsen viser det sig at 

VMO er forsinket i forhold til VL, og at der samtidig er atrofi af musklen og for-

kortning af det laterale retinakel, Tractus Iliotibialis og M. Tensor Fascia Lata. 

Det er derfor også sandsynligt at VMO har problemer med styringen af patella 

over en hel træning eller kamp, hvor udtrætning må forventes. Dette passer 

godt sammen med fundene af, generel nedsat styrke, og især en svag glut 

med, der kan medføre en funktionel øget Q-vinkel, samt et naviculart drop (ND), 

der ligger på de 10 mm, der af nogle vurderes som grænsen for normale forhold 
(18,19). Der er ingen klare beviser på sammenhængen mellem ND, øget Q-

vinkel og knæsmerter, eller enighed om relevansen af Q-vinklen i forhold til 

PFPS (20,21). Shultz et al (22) viser dog en forsinket neuromuskulær respons 

på mm. omkring knæet hos atleter med ND og øget Q-vinkel, hver for sig eller 

samtidig, og det er da også min overbevisning at disse fund ofte ses hos knæ-

patienter med PFPS. 

Tapning vil ofte have en positiv effekt på PFPS. At dette ikke er sket, kan tale 

mod hypotesen eller skyldes tapeteknikken og der skal derfor prøves andre mu-

ligheder. 
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Sammenholdt med anamnesen er PFPS (inkl. mulig retropatellar læsion af 

brusk eller subchondral knogle) stadig en meget relevant hypotese, specielt da 

relaterede test reproducere pt´s kendte smerter. 

Hypotesen omkring tendinopati og bursit er klinisk set ikke blevet afklaret yder-

ligere. Det er muligt at der er problemer mht. ligamentet og bursa, men der vil, 

som nævnt tidligere, vær en del årsagssammenhæng med problematikken om-

kring PFPS. Smerterne i disse strukturer vil med rimelighed også kunne lægges 

ind under PFPS, da dette oftest vil medføre smerter i et større område end kun 

patella (5). De faktorer der har en negativ påvirkning i forbindelse med PFPS, vil 

også, i et vist omfang, påvirke ligamentet.  

I forbindelse med skaden kan der være sket et stræk eller kompression af liga-

mentet eller bursa, men da der har været en periode på ca 6 uger uden smer-

ter, er det nok ikke årsagen. Pt. oplever færre smerter når han bruger tape eller 

velcrobånd for lig. patella. Det bruges af mange for en aflastning af ligamentet, 

og har dermed en smertelindrende effekt. Påvirkningen af tapen er dog ikke at 

aflaste området hvor smerten kommer fra (som regel apex patella), da dette 

sidder på den ”forkerte” side af trækretningen. Effekten af tapen må snarere 

tilskrives at der sker en ændring i trækretning/vinkel på patella og ligamentet.  

Angående ”Fat pad impingement” / Mb. Hoffa, så vil dette oftest forværres ved 

belastninger med knæet i ekstension, hvor apex patella presser ned i fedtlege-

met, lige som den udløsende årsag, ved direkte skade også vil være med knæ-

et i ekstension, og ikke fleksion som her.  

På trods af at pt. først har mærket smerter i lænden i denne sommer, er det ikke 

nok til at afvise muligheden for en aktiv lændeproblematik. Evt. problemer i 

lænden kan ikke være årsagen til den oprindelige skade, men efterfølgende kan 

den være udspring for ”falsk positive” fund i knæet, og ændret neurodynamik og 

måske en vedligeholdende faktor for ændret neuromuskulær funktion. Der er 

ikke fundet direkte sammenhæng mellem lænd og knæsmerterne, hverken i 

undersøgelsen eller ved prøvebehandlingen. Der skal arbejdes videre med be-

handling af lænden, for over nogle forløb, at vurdere om dette har en effekt. Re-

test af de lokale smerter i lænden, sat om imod ændringerne i knæet, vil sand-
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synliggøre om der er et relevant forhold mellem de to områder. Er der ikke det, 

forventes behandlingen af lænden afsluttet, i forhold til denne caserapport.  

Der er i hoften ikke fundet nogen direkte årsag til smerterne i knæet. Der skal 

dog arbejdes videre med forkortede strukturer omkring hoften, der påvirker 

knæet. 

Der er ikke fundet neurologisk eller neurodynamisk påvirkning af knæet. Pt. an-

giver dog en sviende og brændende fornemmelse i knæet 2, der kan indikere 

en neurogen påvirkning. Da der ingen positive fund er, må dette formentlig til-

skrives en påvirkning af de cutane nerver, sfa. en inflammatorisk tilstand i om-

rådet. Den sviende og brændende smerte opstår også typisk efter ishockey, 

eller anden belastning, hvor en inflammation fremkommer i op til 12 timer. 

Smerte 1 er en mekanisk udløst somatisk smerte, der kommer on/off, typisk 

ved kompression eller belastning af patella. Ved kraftig belastning kan startes 

en inflammation, der dog kun varer i op til 3 timer. Det er vigtigt at undgå in-

flammationen, og pt. skal derfor minimere provokation der medfører dette.  

 

Efter de to første konsultationer er arbejdsdiagnosen PFPS inklusiv mulig retro-

patellar brusklæsion, med obs på en mulig ældre ACL skade. Den er i dag ikke 

symptomgivende men kan være en vedligeholdende faktor for PFPS. Lænde 

problematikken kan være en vedligeholdende faktor men ellers skal årsagen 

findes lokalt i UE. Behandlingen vil derfor rette sig mod: 

-Nedsat styrke i flere muskler omkring hofte og knæ. 

-Forringet neuromuskulær kontrol. 

-Forkortet væv i knæ, omkring patella og i hoften, og løshed andre 

steder i knæet. 

Da der aktuelt ikke er opnået bedring, skal der søges videre efter mulige manu-

elle teknikker der kan gøre det. Der er et markant behov for genoptræning, der 

må forventes at stå på i lang tid for at kunne leve op til de krav der er i ishockey. 

Såfremt der ikke er traume i knæet, vil forløbet aktuelt vurderes til at vare 3-6 

mdr. inden fuld funktion og styrke/udholdenhed, påkrævet i ishockey er opnået. 

En mulig skade på ACL kan være en vedligeholdende faktor til knæsmerterne, 
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da denne må forventes at medføre en forringet proprioception. Pt. har dog træ-

net hårdt i mindst 1½ år uden et eneste tilfælde af manglende styring og da 

anamnesen og de kliniske fund samtidig ikke viser klare tegn på ACL skade vil 

denne i første omgang ikke prioriteres højest. I praksis vil det dog ikke betyde 

den store forskel, da genoptræningen sammensættes ud fra de kliniske fund, 

der vurderes relevante, både i forhold til PFPS og ACL skade. 

Pt. spiller fortsat, selvom det forværrer smerterne. Der er en generel forringet 

funktion i V UE, med smerter, dårlig, neuromuskulær kontrol, og ændrede bio-

mekaniske forhold, der ligeledes har en negativ indvirkning på UE og knæ. Han 

skal være klar over at der er mange faktorer der påvirker hans symptomer, og 

at det tager lang tid og hårdt arbejde at bedre dette.  

 

 

3. Konsultation - dag 15 

Siden sidst 

Ingen ændring i forhold til 1.  

Har ikke lagt mærke til 2 i den sidste uge, hvor han kun har trænet ishockey én 

gang pga. karantæne.  

NRS, uge 1: 0-7-8/10 . 2: 0-0/10 

Har lavet øvelserne som aftalt.  

 

Klinisk ræsonnering siden sidst 

Den markante bedring i 2 kan skyldes ændringer i forbindelse med mobilise-

ringen, men er sandsynligvis mest et resultat af en rolig træningsuge. Er dette 

tilfældet bekræfter det ishockey, sammen med de kliniske fund, som en markant 

vedligeholdende faktor 
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Plan for konsultation 

Fortsættelse af 2. konsultation, med progression i forhold til mobilisering af Ti-

bia/Femur hvor der skal arbejdes mod end range. Patellas alignment skal bed-

res for at undgå uhensigtsmæssig belastning. Dette gøres ved medial mobilise-

ring og kinesiotape. 

Øvelserne skal progredieres og justeres for korrekt udførelse.  

Der kan arbejdes længere ind i smerten, under hensyntagen til ikke at skabe 

inflammation. 

 

Undersøgelse/behandling 

Baseline:  

PP 1+2: 0/10 

*PaKF 125° P11 R1, R2 135° P2 5/10 

*Squad 85° R1 , P11  

*Patella (manuelt korrigeret) p T R1 M P11, P2 8/10. R1 og P er meget af-

hængige af graden af manuel korrektion af patella.  

*EIS/OP, ↑3 

*LLxQ, ↑3 

L5aM P13 R1 S P2 4/10 

*L5/S1 h T R1 M P13, S P2 5/10 

*PPIVM nedsat i F L5/S1.  
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Rx: 

Lænd 

L5/S1 lumbar roll 

med fleks. kom-

ponent 

20 gentagelser x 3, grad 

III+ 

║ *L5/S1 h M R1 S 

P1/P2    3/10, Bedre (B) 

*EIS/OP, B 

*LLxQ, B 

*PPIVM F, B 

*PaKF, ISQ 

*Squad, ISQ 

Mobiliseringsgraden øget i forhold til sidst. 

 

Tibia/femur 

Rygliggende,  

knæ flekteret, R1. 

Tibia e 20 gentagelser 

x3, grad III 

║ 

 

Rygliggende,  

knæ flekteret, R2 

Tibia e 20 gentagelser 

x3, grad III+ 

║ 

*PaKF ISQ 

*Squad ISQ 

Ved manglende effekt progredieredes fra første til anden teknik 

 

Patella, Mobilisering 

Manuelt korrigeret 

til frontalplan. 

Strakt knæ. 

Med. p 20 gentagelser 

x3, grad III- 

║ *Patella  p M R1, S P21 

5/10, B 

Patella korrigeres for optimal mobilisering af forkortet væv, der er med til at 

trække lat. og tilte patella. 
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Patella, Kinesiotape (KT) 

Aflastning af patella ved “løft” (1.) 

Facillitering af VMO/korrektion af patellas 

prox/med hjørne, samt med. træk (2.) 

 

║ 

*Squad B. R1 angives se-

nere. Bedre kvalitet. 

*PaKF B. Kan presses 

længere ned inden kendt 

R1. 

Den elastiske KT kan sidde længer end normal 

sportstape, og har samtidig fordelen ved at 

kunne følge knæets bevægelser. Det kan der-

med give en længerevarende udspænding af 

forkortet væv. 

 

Justering af øvelser: 

”VMO aktivering”: Der er ens aktivering af VMO og VL ved palpation. Øvelsen 

trappes derfor lidt ned, og erstattes af: 

”VMO Squad”: for aktivering og træning af VMO, proprioception og balance. 

Udgangsstilling: Stående med skulderafstand 

mellem fødderne. 

Udførelse: Aktiver ”kortfod” og lav squad. Stop 

før R1. Flyt vægten tilbage på hælene, uden at 

løfte tæerne. Hold i ca. 5 sek. Aktivering af 

VMO skal kunne mærkes. Må ikke give smerter. 

Gentagelser: 10 x 5 sek. to gange dagligt. 
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”Bækkenløft” for styrke af især M. glut max, 

samt kontrol af lænd og UE.  

Udgangsstilling: Rygliggende med fødderne i 

underlaget. 

Udførelse: Lav bækkenløft. Hold stillingen og 

stræk H knæ uden at ”tilte” eller synke ned 

bækkenet, eller valgisere V knæ. Bøj benet 

tilbage og kom roligt ned igen. 

Gentagelser: 3 set til udtrætning eller aftagende 

kontrol. Undgå smerter i knæet. 

 

Klinisk ræsonnering 

De lokale smerter i lænden 3 kan bedres ved mobilisering af L5/S1. Ved efter-

følgende test af knæet, findes ingen ændring, og der er ikke umiddelbart noget 

der tyder på en sammenhæng mellem de to områder. Ser man på smerteområ-

det anteriort i knæet, vil en segmental påvirkning også forventes at kunne 

komme fra et lidt højere niveau i lænden. Da der stadig er positive tegn skal der 

arbejdes videre med lænden, inden denne kan be- eller afkræftes, som væren-

de relevant. 

Ved mobilisering af Tibia/Femur vil en bedring forventes ved efterfølgende test, 

hvis der var tale om en dysfunktion. Mobiliseringen kan medføre en smerte-

dæmpning, men også en kortvarig øget bevægelighed, der kunne forventes at 

bedre retesten. At dette ikke er tilfældet kan skyldes en blokering i leddet fra 

beskadigede strukturer, eller at smerten/blokeringen ved test skyldes en retro-

patellar kompression mod femur, som ikke påvirkes ved mobiliseringen. Der 

skal fortsat arbejdes med mobiliseringen for at se hvorvidt der kan opnås en 

bedring, som kunne forventes ved en blokering 

Bedringen efter mobilisering af patella, samt ved brug af KT styrker PFPS som 

arbejdsdiagnose. Mobiliseringen giver bedre sporing af patella, hvorved den 

uhensigtsmæssige belastning aftager, og retesten kan udføres med både bedre 
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bevægeudslag og kvalitet. Der er dog kun tale om en mindre bedring, og det vil 

derfor fortsat være nødvendigt at arbejde videre med aflastning af patella, mobi-

lisering og genoptræning. KT kan hjælpe med at aflaste, samt at give en ud-

spænding af de lat. strukturer. McConnell (3) henviser til flere studier hvor et 

vedvarende let træt med tape, viser sig at være den bedste måde at opnå en 

udspænding af de laterale retinakler. Der findes ingen dokumentation for KT, 

men min egen erfaring, og den akutte bedring ved retest, gør den relevant i be-

handlingen.  

Ved test kan der palperes en bedre aktivering af VMO/VL. Dette fører til at der 

justeres i øvelserne, hvor en kraftigere påvirkning af VMO og UE generelt øn-

skes. Pt. skal dog fortsat respektere modstand og smerter.  

 

Pt. har ikke mærket 2 i den forrige uge, hvilket indikerer ishockey som væren-

de en markant vedligeholdende faktor. Ved test og behandling findes kliniske 

tegn på fremgang, men disse er ikke markante nok til at dette kan være forkla-

ringen, og da pt. ikke har oplevet bedring af 1, som er den hurtigst påvirkelige, 

skal denne kliniske fremgang blot ses som et skridt på vejen. Det er vigtigt at 

der fortsat registreres klinisk fremgang, men også at pt. oplever det  

 

4.+5. konsultation – Dag 22-29 

Siden sidst 

Pt. har ved ishockey beskadiget H skulder. Han bruger derfor mitella, og har 

kun trænet i den første del siden sidst. Har efterfølgende været passiv (inkl. 

øvelserne) pga. smerter fra skulderen. Han har ikke fået nogen klar udredning, 

men forventer at være ude i en længere periode.  

Har ind til skaden oplevet smertefrihed i perioder af både 1 og 2 under træ-

ning med KT. Har dog fortsat smerter, uden at han kan give årsagen. 

NRS, uge (før skulderskade) 1+2 0-6-7/10. Har efterfølgende ikke haft smer-

ter, måske pga. Ibuprofen 600mg x4 og passivitet. 

Har ved 5. konsultation igen fået smerter. 1+2 NRS 0-6-7/10 



41 

 

 

Klinisk ræsonnering siden sidst 

Med skulderskaden spiller han ikke ishockey, og belaster derfor heller ikke 

knæet i samme grad, og er desuden på smertestillende. Der må derfor forven-

tes en bedring i det denne belastning vurderes som en stærk vedligeholdende 

faktor. Pt. er ærgerlig over skaden, men angiver selv det positive i forhold til 

knæproblemet. 

 

Plan for konsultation 

Arbejde videre som ved 3. konsultation. Nogle teknikker og øvelser skal tilpas-

ses det nye problem.  

 

Undersøgelse/behandling 

Baseline:  

PP 1+2: 0/10 

 

*PaKF 125° P11 R1, R2 135 grader P2 5/10. P↓ ved manuel med. glidning af 

Patella. 

*Squad 85° 

*Patella (manuelt korrigeret) p T R1 M P11, P2 8/10.  

*EIS/OP, ↑3 

*LLxQ, ↑3 

L5aM P13 R1. P2 1/10 

*L5/S1 h T R1 M P13, S P2 2/10 

PPIVM normal 
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Som 3. konsultation med følgende ændringer: 

Lænd 

Fremliggende, 

L5/S1 

Unilateral PA V 20 gen-

tagelser x 3, grad III+ 

║ *L5/S1 h  M R1 P 0/10, B 

*EIS/OP, P 0/10, B 

*LLxQ I.a. 

*PaKF ISQ 

*Squad ISQ 

Teknikken vælges for at aflaste skulderen. 

 

Patella 

Manuelt korrigeret 

til frontalplan. 

Strakt knæ. 

Med. mob.p 20 genta-

gelser x3, grad III 

║ *Patella p M R1 P 0/10, B 

*squad bedre kvalitet. Fø-

ler selv at han kan komme 

længere ned. 

 

Justering af øvelser: 

”VMO Squad”: Har svært ved at lave modvægt 

med OE. Udføres derfor så godt den kan, uden 

modvægt, og trappes op i takt med bedring i 

skulderen. 
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”Hofteabduktion” ændres til stående øvelse 

med elastik om anklen.  

Vær obs. på at holde truncus i ro. Følg ellers 

samme retningslinier som i liggende. 

 

Udspænding af Tensor / Tractus Iliotibialis: 

Udgangsstilling: Stående med V ben bag H. 

Udførelse: Lav sidebøjning / skub bækkenet 

frem og til siden til du mærker strækket. 

Gentagelser: 30 sek. x2. Dagligt x2. 

 

Behandling i forhold til 3. konsultation 

Tibia/Femur: Som sidst. 

KT: Som sidst 

 

Klinisk ræsonnering 

Der er ved fire behandlinger af lænden opnået normale forhold, uden at der har 

kunnet registreres en ændring i knæet. Det konkluderes derfor at dette ikke har 

sammenhæng, og der gås ikke yderligere ind i lændeproblematikken her.  Den 

videre behandling vil derfor rettes mod problemerne i UE. Der skal arbejdes 

videre med de teknikker der har vist sig brugbare, træning og fortsat mobilise-

ring mhp. at bedre knæfunktionen. 
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6.  konsultation – Dag 36 

Siden sidst 

Er blevet mere aktiv, men er stadig noget hæmmet af skulderen i hverdagen. 

Spiller fortsat ikke, og forventer at der går mindst en måned før han kan træne 

ishockey. 

Udfører øvelserne som aftalt sidst. Føler generelt at han er bedre til øvelserne 

og at han kan øge antallet af gentagelser. 

Synes at KT giver en god ”støtte” til øvelser og hverdag, og kan mærke positiv 

forskel, i forhold til når det falder af efter 3-7 dage. 

NRS sidste uge 

1: 0-5-5/10. Værst da han satte sig hurtigt i hugstilling. Aftager hurtigt. 

2: 0-5-5/10 efter ca 20 min cykling eller megen trappegang. Aftager når det er 

værst efter få timer. 

 

Klinisk ræsonnering efter sidst 

Som forventet er begge smerter aftaget i forbindelse med stop med ishockey. 

Dette kan udnyttes i genoptræningen af knæet, hvor smerterne ellers vil inhibe-

re muskelfunktionen. Pt. angiver fremgang i øvelserne. Det må dog forventes at 

der går noget tid endnu, inden fuld muskulær funktion er opnået. 

 

Plan for konsultation 

Fortsat mobilisering af Tibia/Femur, medial mobilisering af Patella og KT. Juste-

ring af øvelser ved behov. 

Manuel udspænding af kort M. Tensor Fascia Latae tilføjes. 

 

 

 



45 

 

Undersøgelse/behandling 

Baseline:  

PP 1+2: 0/10 

PaKF 125° P11 R1, R2 135° P2 3/10 

Squad 85° R1  

Patella (manuelt korrigeret) p M R1 P11 P2 6/10. 

Måling af ”Statisk lat. forskydning” af Patella: Med. 7 cm. Lat. 7cm 

*Positiv Thomas test for V iliopsoas. Lat. glidning af V UE i forhold til H. 

 

Tilføjet behandling: 

M. Tensor Fascia Latae. Tværfriktioner for udspænding 

Rygliggende  Manuelle tværfriktioner af 

musklen. 3-4 min. 

║ *Thomastest. Lat. glid-

ning aftaget, B 

Udføres rygliggende, i stedet for liggende på H side, af hensyn til skulderen. 

Der kan måske senere laves sideliggende hold/slip udspænding med hofte add. 

+ ekstention 

 

Behandling i forhold til 4.+5. konsultation 

Tibia/Femur: Som sidst. Beskrevet ved 3. konsultation. 

Patella: Som udgangspunkt øget medialglidning af patella og P2 6/10. Mobilise-

ring medfører P0/10, men ISQ ved *Squad og *PaKF. 

KT: Som sidst. Beskrevet ved 3. konsultation. 

Øvelser: Fortsæt som hidtil. Beskrevet ved tidligere konsultationer 
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Klinisk ræsonnering 

Pt. er undervejs med øvelserne og mærker fremgang i øvelserne samt mindre 

smerter. Der er bedringer i forhold til aktivering af VMO/VL og der registreres 

bedring af længden af det laterale retinakel, både ved manuel test og ved må-

ling. Selvom der er tale om små ændringer, hvor en vis fejlmåling kan forventes, 

indikerer det en ventet fremgang. Hvorvidt det hænger sammen med bedringen 

af smerterne, kan ikke konkluderes, da der samtidig er sket en stor aflastning 

da pt. ikke spiller længere. På trods af de nævnte bedringer er der stadig ingen 

ændring ved squad og PaKF. Ved PaKF kan en bedring dog opnås ved manuel 

medialglidning af patella. Der er altså en sammenhæng mellem smerterne og 

patellas stilling, der ikke har ændret sig på trods af, at de faktorer der trækker 

patella lateralt er begyndende bedre. Det er derfor relevant at overveje hvor stor 

en del af PFPS problematikken der kan skyldes en retropatellar skade på 

brusk/subchondralt væv, som stadig ved kompressionen bliver presset mod 

femur. Dette medfører dog ingen ændring i behandlingen, men kan have en 

negativ påvirkning af øvelsesprogression og prognosen, afhængig af omfang. 

 

7. - 9. konsultation – Dag 50-77 

Siden sidst 

Færre gener. Har haft en belastningsmæssig rolig periode, men har ikke ople-

vet det så godt tidligere. Føler generelt at knæet fungerer bedre og er mindre 

generende, men dog stadig problemgivende. 

NRS sidste uge.  

7. konsultation 

1: 0-4-4/10. 

2: 0-4-4/10 kortvarigt én gang efter megen trappegang. Opleves mere som 

træthed end svien. 

8. konsultation 

1: 0-5-5/10 
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2: 0-3-4/10 

9. konsultation 

1 0-4-5/10 

2 0-3-4/10 

 

Klinisk ræsonnering efter sidst 

God bedring, der må forventes at være sammenhængende med fortsat effekt af 

behandling/øvelser og aflastning. Der er ændring i smerteoplevelsen 2 hvor 

der ikke længere tales om sviende brændende smerter. Det tyder på, sammen 

med den generelle smertedæmpning i 2 at den inflammatoriske proces er af-

taget. 

 

Plan for konsultation 

Fortsat mobilisering af Tibia/Femur, medial mobilisering af Patella, manuel ud-

spænding af M. Tensor Fascia Latae og KT. Justering af øvelser ved behov. 

Desuden udføres test til resultatmåling af forløbet. 

 

Undersøgelse/behandling 

Baseline / sluttest:  

PP 1+2: 0/10 

PaKF R1 130°, R2 140° P2 3/10. Ens bevægeudslag og blødt endfeel H+V.  

Tibia e ved knæfleksion til R2: V T R1. H M R1 

Squad 100° R1/R2 P2 2/10. God kvalitet.  

 

Patella står symmetrisk i alle plan sammenlignet med H. Ingen lat. forskydning 

V Patella (strakt knæ) p M R1 S R2 P21 2/10. 

V Patella ( knæ ca 20° F) p T/M R1 S R2 P21 3/10. Lidt tidligere R1 end H 



48 

 

patella  

 

Palpation: Svag ømhed retropatellart og af Lig. Patella. 

 

Styrke: Grad 5 for Mm. Quadriceps (↑1 3/10 under test), Iliopsoas, haser, Glut 

max og med. Dog stadig svaghed i forhold til H UE 

 

Thomas test: Svag lat. glidning af V UE. 

Obers test: Tæt på I.a. i forhold til H UE. 

Skuffetest, Lachmann og Pivot shift: Som ved 1. konsultation 

 

Behandling i forhold til 6. konsultation 

Tibia/Femur: Som sidst. Beskrevet ved 3. konsultation. 

Patella: Som sidst, dog med ca 20° knæfleksion da der dér stadig findes let for-

kortet lateralt væv. 

M. Tensor Fascia Latae: Tværfriktioner som sidst. 

KT: Som sidst. Har fortsat mindre ubehag med KT. 

 

Øvelser:  

Har godt fat i øvelserne. Bedring både i styrke og kvalitet. Fortsættes med føl-

gende tilføjelser: 
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Fremspring på V ben. For funktionel  

stabilisering af hofte og knæ, samt balance. 

Udgangsstiling: Stående 

Udførelse: Spring frem på V ben og land let 

flekteret, uden at valgisere i knæet.  

Få balancen. 

Gentagelser: Fokuser på kontrol.  

Ca 10 stk. 2 gange dagligt.  

”Kortfod” (progression), for øget neuromusku-

lær kontrol og balance 

Udgangsstilling: Stående med aktivering  

af ”kortfod” 

Udførelse: Kom op på tæer med vægten under 

storetåens hæfte. Hold spændingen under fo-

den og kom roligt op og ned. 

Gentagelser: Fokuser på kvalitet.  

10 stk. 2 gange dagligt.  

Er blevet opfordret til at starte med generel træning for kondition (eks. cros-

strainer, hvor knæet kun bliver let flekteret.) og styrke. Skal stadig træne uden 

smerter.  

 

Klinisk ræsonnering 

Bedringen i bevægeligheden reducerer behovet for manuel terapi, og den pri-

mære behandling ligger nu mere i den fortsatte træning. Der skal her stilles 
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større krav til kontrol og styrke, men fortsat under hensyntagen til smerteprovo-

kationen, da denne har en påvirkning af den muskulære kontrol, som fortsat er 

vigtig i genoptræningen. For evt. at kunne vende tilbage til ishockey, er det vig-

tigt at opnå fuld kontrol, styrke og udholdenhed i bla lår og regio glut, da der 

stilles store krav til disse. 

  

Resultatmålinger 

 

                                                           Figur 1. Målinger i KOOS ved start og slut. 

 

                                         Figur 2. Ændringer i NRS over forløbet for smerte (1) 

Symptomer 
S1‐7 

Smerte P1‐9  ADL A1‐17  Funk6on, 
Sport & 

Fri6d  SP1‐5 

Livskvalitet 
Q1‐4 

54 

31 
43 

25 
38 

71 

53 

71 

25 

50 

KOOS målinger 
Dag 1  Dag 77 

8  8  8 
7  7 

5 
4 

5  5 

7  7  7 
6  6 

5 
4 

5 
4 

1  7  15  22  29  36  50  63  77 

NRS, smerte (1) 
Værste smerte i den sidste uge (1) 

Gennemsnitlige smerte i den sidste uge (1) 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                                         Figur 3. Ændringer i NRS over forløbet for smerte (2) 

 

Måling af relevante kliniske resultater: 

 Beh. start Beh. slut 

Styrke, hofte/knæ Grad 4 Grad 5 

VMO/VL Sen aktivering af VMO. I.a. 

Patella Fejlstilling. 

Lat. forskydning (Med 7½, 

Lat 6½ cm) 

I.a. 

Vævslængde Forkortet Lat. retinakel, 

 M. Tensor Fascia Latae og 

Tractus Iliotibialis. 

Bedre. Tæt på lighed med 

H side. 

PaKF R1, P1 125°. 

R2 135°, P2 5/10  

R1 130° 

R2 140°, P2 3/10 

8  8 

0 

7  7 

5 
4  4  4 

7  7 

0 

6  6 
5 

4 
3  3 

1  7  15  22  29  36  50  63  77 

NRS, smerte (2) 
Værste smerte i den sidste uge (2) 

Gennemsnitlige smerte i den sidste uge (2) 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Squad:  

 

85° 

Låsning/blokering i knæet. 

Svag vægtforskydning til H 

100°  

Låsning/blokering i knæet. 

God kvalitet. 

 

Pt udsagn: 

”Knæet er blevet undersøgt igennem”, ”er klar over at svar fra scanningen kan 

være afgørende for fremtiden”, ”endnu ikke klar til prof. ishockey”,  

”Bedre funktionsniveau i hverdagen”, ”færre smerter”, ”kan mere i hverdagen 

inden jeg får smerter”, ”provokerer stadig i samme situationer”, ”knæet bliver 

ikke lige så irriteret” 

”Har det godt med øvelser og tapen”, ”føler at jeg er blevet bedre til øvelserne 

og har bedre kontrol” 

 

Diskussion 

Opgaven omhandler udredning og behandling af en 25 årig eliteishockeyspiller 

1½ år efter et vridtraume. Den fysioterapeutiske diagnose er PFPS, med mulige 

retropatellar brusklæsion og mulig mindre ACL skade. Der var 9 konsultationer 

over 77 dage med udredning og behandling i form af øvelser og manuelle tek-

nikker for knæ, hofte og lænd. Der er målbar bedring, men pt. har stadig pro-

blemer og afventer MR scanning for endelig afklaring. 

 

Ud fra målsætningen og inklusion af de tre ICF niveauer valgtes KOOS, NRS, 

Patient Specifik Funktion Scale (PSFS) og kliniske fund til resultatmåling.  

NRS har vist sig at være mindst lige så valid som VAS skalaen (23,24), men er 

efter min mening nemmere at arbejde med i en klinisk situation hvor en hurtig 

ændring kan registreres. KOOS er især god til at vise en ændring over en læn-

gere periode, inden for de 5 undergrupper, og har i flere studier vist sig at være 

reliabel og valid (25,26). Ved at teste i start og slut har ønsket været at få en 
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tydelig måling på pt’s aktuelle niveau, hvor han ikke har haft muligheden for at 

blive påvirket at tidligere svar. Dermed undgår man at disse bliver farvet af et 

evt. ønske om at hjælpe behandleren til de ”rigtige” resultater, hvilket er mere 

muligt i NRS. Problemet med KOOS er at den ikke er specifik og det valgtes 

derfor at anvende PSFS (27) for mere præcis måling på aktivitetsniveau. Men 

da de 3 udvalgte funktioner (Løb, Squad med 100+ kg og Ishockey) af forskelli-

ge årsager blev stoppet var denne måling ikke længere brugbar. Der er derfor 

suppleret med udsagn fra pt for bla at få en subjektiv indsigt i påvirkningen af 

aktivitetsniveau, hvor der angives bedring i dagligdagen. 

Da ishockey er en stor del af målsætningen for forløbet, har pt’s stop pga skul-

derskaden gjort det sværere at måle på deltagelsesniveau. Her vil de subjektive 

udsagn også være et godt supplement til KOOS resultatmålingen, hvor han har 

kunnet udtale sig om forløbet ind til stoppet, og det generelle niveau. 

De kliniske målinger er gode at forholde sig til undervejs til, sammen med NRS, 

at vurdere umiddelbar effekt. De er irrelevante for pt. men kan ved flere mulige 

problemstillinger, give behandleren et klinisk mere præcist billede af de enkelte 

områder. Fælles for mange af de kliniske test er at de ikke er valideret. Det er 

derfor vigtigt at se på den retning testene peger, og ikke kun gå ud fra en enkelt 

test. For at kunne bruge disse test er det desuden vigtigt at udførelsen er ens 

hver gang. Eks. kan måling af patellas lat. glidning hurtigt blive misvisende ved 

fejlmåling. Igen her må vigtigheden af ikke kun at bruge én test påpeges. 

PFPS er et syndrom bestående af mange vævstyper der kan blive påvirket i det 

patellofemorale led (28). Der er lavet mange studier på hvilke faktorer der spiller 

ind. Der er dog ingen studier der ser på PFPS eks. i forbindelse med ACL eller 

større brusklæsion, ud over hvad der evt. er inkluderet i syndromet, men det må 

forventes at dette har en indflydelse. ACL er vigtig for proprioception i knæet 

(29) og man må forvente at en evt. skade på dette, ud over den mekaniske 

instabilitet, også giver en ændring i den neuromuskulære kontrol i eks. VMO der 

i forvejen er påvirket ved PFPS (30). Derfor må det forventes at der er yderlige-

re udsving i forhold til validitet og reliabilitet ved multiple problemstillinger. 
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Der er ingen konsensus om hvilke fokusområder der er vigtigst ved PFPS og 

ser man på litteraturen gives forslag som lænd, nervevæv, hofter, knæ og fød-

der. I denne rapport har den muskuloskeletale behandlingen primært været ret-

tet mod knæ og hofte/UE men også omkring pt’s lændeproblem. Efter prøvebe-

handlingerne vurderedes lænden til ikke at have forbindelse med knæet ved 

retest med PaKF og squad. Da der efter 9 konsultationer stadig er relevante 

problemer ved disse, må det overvejes om den samme konklusion var opnået 

ved andre retest? På samme måde kan det naviculare drop på 10 mm der, iføl-

ge Mueller, (18) vurderes som værende på grænsen til normale forhold, sam-

men med den dårlige styring, når pt. skal op på tæer, have været mere relevant 

for fejlstillinger i fod og underben, og dermed fejlbelastning i knæet. På grund af 

de tydeligere fund andre steder, er disse blevet prioriteret lavere. Det skal over-

vejes om man evt. kunne have fået andre resultater ved at træne mere ankel-

stabilisering og fået lavet en orthose til brug under ishockey? Der er uenighed 

omkring effekten af orthoser (31) men ser man på belastningen ved skøjteløb, 

kan man godt forestille sig at foden oplever en stor pronationspåvirkning, der 

over en hel kamp, kan være svære at stå i mod. Her vil en orthose kunne give 

den nødvendige støtte og dermed måske ændre belastningsgraden på en mulig 

retropatellar brusklæsion, med smertereduktion og øget funktionsniveau til føl-

ge. 

Da pt ved start af forløbet har ca ½ år til en ny sæson starter kunne de første 

konsultationer have været mere koncentreret, så en diagnose/prognose hurtige-

re kunne have været opnået. Grunden til at dette ikke skete, var et ønske om at 

involvere pt meget i optræningen, hvor 1½ års smerter må forventes at påvirke 

funktionsniveauet og en stor del af behandlingen derfor skulle være i form af 

træning.  

På trods af +SIN vurderingen kunne behandlingsteknikkerne for knæet også 

have været hurtigere progredieret. Grunden til den ”rolige” fremgang skyldes 

ønsket om ikke at provokere vævet for meget, men set tilbage i forhold til be-

lastningerne ved ishockey, kunne der nok have været gået mere direkte til 

værks, uden problemer. 
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Deler man pt’s problemer op i to grupper: PFPS og traume, viser der sig et bil-

lede både af fremgang og stilstand. Overordnet set er pt. blevet bedre. Der er 

fremgang i NRS på 3-4 point hvilket i følge Raymond et al (32) er over grænsen 

for hvad der er relevant ændring, og i KOOS på 0-28 point. Sidst nævnte er ge-

nerelt bedre, men eks i ”Funktion, spot og fritid” er der slet ingen ændring. Når 

pt samtidig har haft en længere periode uden ishockey, er da det tvivlsomt hvor 

meget bedring KOOS viser. Ser man det i forhold til de kliniske test, hvor der er 

bedring på alle områder der påvirker PFPS, tyder det på at den resterende 

smerte og funktionstab primært skyldes andre forhold. Dette kunne passe godt 

med hypotesen omkring retropatellar brusklæsion, men det skal også vurderes 

om ACL problematikken burde være prioriteret højere? Denne blev nedpriorite-

ret pga. svage fund samt at pt. havde trænet hårdt i en længere periode siden 

skadens mulige opståen. En ACL skade vil bl.a. medføre forringet propriocep-

tion der påvirker funktionsniveauet negativt og det er derfor vigtigt, ud over træ-

ning af styrke/udholdenhed, bevægelighed og funktionel træning, med en høj 

grad at fokus på den neuromuskulære kontrol (33, 34, 35, 36). Studierne giver 

eksempler på optræning af postoperative patienter, men størstedelen må for-

ventes også at gælde i den preoperative træning. Bilag 3 beskriver ud fra dette 

fokusområderne til pre- og postoperativ optræning ved en ACL skade. 

Genoptræningen i denne rapport har dog mange ligheder med den for en ACL 

skade, med fokus på neuromuskulær kontrol, balance, styrke og arbejde med 

forkortet væv. Progressionen kunne være hurtigere, men er blevet bremset lidt 

pga. smerter og stilstand sfa. skulderskaden. Der er dog opnået bedring, men 

en mere intens træning hvor især det neuromuskulære kunne progredieres, og 

en tidligere opstart med eks. styrke- og kredsløbetræning, kunne bruges.  

Der bør fortsat trænes videre men det må forventes, at der kan være et traume 

der skal udredes i lægeligt regi. I så fald vil udfaldet af dette muligvis være afgø-

rende for om han kan genoptage prof. sport. 

 

Ved en pt. der er vant til at være meget aktiv er det vigtigt hele tiden at klargøre 

for hvad der sker, og hvorfor det sker. Problemstillingen hér (PFPS) vil selv un-

der optimale forhold forventes at tage flere måneder, inden fuld funktionsniveau 
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bliver opnået. At der samtidig er mulig negativ påvirkning fra et evt. traume, gør 

bare den opgave endnu vigtigere. Pt. skal være indstillet på at det er en lang-

sommelig proces, der kan involvere øvelser der ligger langt fra ishockey verde-

nen. Pt. i denne opgave har vist en god forståelse for situationen og risikoen for 

at missionen ikke lykkes fuldt ud. Med undtagelse om det fortsatte ishockey i 

starten, har han gjort hvad han har kunnet for optimal effekt.  

Der findes som nævnt ingen litteratur der forholder sig til netop denne pt’s pro-

blemer, men ser man bare på PFPS findes der meget. De mange forhold der 

kan spille ind, gør at det er nødvendigt med yderligere forskning, for at finde ud 

af hvor stor betydning de enkelte områder har, og især når de er kombineret 

med hinanden. Man finder dog, efter min vurdering, aldrig frem til en ”opskrift” 

på PFPS, da der utrolig mange indre og ydre faktorer, som eks. køn, vægt, livs-

stil, medfødte anatomiske forskelle osv., der spiller ind. Det vil derfor også 

fremover være nødvendigt at inddrage mange områder i udredning og behand-

ling af PFPS.
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Bilag 1 

 

Informeret samtykke  

12. november 2009 

Jeg henvender mig for at anmode dig om at deltage i denne case rapport, der er et led i 

en videreuddannelse indenfor fysioterapi. Alle oplysninger vil blive anonymiseret, så 

hverken tekst eller billeder kan genkendes. Formålet er at beskrive og diskutere en un-

dersøgelse og behandling indenfor Muskuloskeletal Fysioterapi.  

 

Hvis du er interesseret i at deltage vil jeg bede Dem om at skrive under nedenfor: 

 

Jeg bekræfter herved at jeg efter at have modtaget ovenstående information såvel 

mundtligt som skriftligt indvilger i at deltage i det beskrevne forsøg. 

Jeg er informeret om at deltagelse er helt frivillig , og at jeg når som helst kan trække 

mit tilsagn om at deltage tilbage, uden at dette vil påvirke min eventuelle nuværende 

eller fremtidige behandling 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

Dato og underskrift 
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Bilag 2 
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Bilag 3 

Beskrivelse af fokusområder i optræningen, pre- og postoperativt. Forlø-

bet er afhængigt af pt.s smerter og hvorvidt, og hvornår, en evt. ACL operation 

vil skulle finde sted. Der er derfor tale om overordnede idéer, for at vise hvordan 

fokus kunne ligge. 

”Preoperativt” eller ”Ingen operation”.  

Pt. skal under hensyntagen til aktuelle smerter og funktionsniveau træne med 

henblik på en kommende ACL operation Jo højere niveau han opnår, jo bedre 

er han stillet når optræningen skal i gang efter operationen. 

Hvis der, eks. ved en mindre ACL skade, ikke er behov for kirurgisk indgreb, 

skal træningen stile mod højest opnåelige niveau, mhp. mulig tilbagevenden til 

ishockey. 

”Postoperativt”.  

Træningen skal tage hensyn til ophelingen af det nye korsbånd, smerter, in-

flammation og ødem, og skal i takt med bedring af dette og nedenstående 

punkter stile mod højest mulige niveau. 

_______________________________________________________________ 

Styrke/udholdenhed:  

I ishockey stilles store krav til hurtige retningsskifte og start/stop bevægelser. 

Der skal derfor (ud over den generelle styrke krævet i ishockey) trænes mod et 

højt niveau i styrke omkring hofte og knæ, og udholdenhed hvor der stilles store 

krav til musklerne i minutter ad gangen. Træningen bør foregå med tungere 

vægte kombineret med kredsløbs- og intervaltræning med høj syregrænse.  

Ved kirurgisk indgreb må forventes svækkelse af muskulaturen sfa. manglende 

belastning, smerter og inhibering. Træningen vil derfor skulle tage et lavere ud-

gangspunkt, hvor der til at starte med kan arbejdes med statisk aktivering og 

lettere øvelser mod tyngdekræften. 

Ledbevægelighed:  

Der skal arbejdes videre med at bedre den nedsatte knæfleksion. Dels med 

henblik på pt.s funktionsniveau i hverdag og sport, og dels for at reducere risi-
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koen for yderligere fleksionsdysfunktion, såfremt den sidste mangel kun kan 

bedres kirurgisk. Da der ikke har været en større bedring i knæfleksionen vil et 

kirurgisk indgreb muligvis kunne bedre dette. I så fald vil der forventes en dårli-

gere postoperativ bevægelighed sfa. ødem, smerter m.m., men efterfølgende 

kan denne (afhængig af årsagen) muligvis bedres til normale forhold. I et post-

operativt forløb må det forventes at også ekstensionen of rotation bliver forrin-

get, så der skal arbejdes med flere retninger. Der kan startes med rolige aktive 

og passive øvelser (eks. passivt overpres eller siddende aktiv fleksi-

on/ekstension med strømper på et glat gulv), kombineret med kondicykling se-

nere. Ved behov tilføjes senere manuel mobilisering. 

  

Neuromuskulær kontrol / balance / proprioception:  

Den manglende proprioception fra det helt eller delvist be-

skadigede ACL gør denne del af træningen yderst rele-

vant. 

Pt. er i stand til at rekruttere muskelfibrene i statiske situati-

oner og delvis dynamisk. Denne træning kan derfor tage 

udgangspunkt i problemområderne i funktionsundersøgel-

sen og progredieres med ustabil underlag (vippebræt, ba-

lancepuder m.m.) eller træning hvor fokus samtidig flyttes 

(spille med bold, lukke øjnene osv.). Også øvelser med sto-

re træningsbolde er brugbare, da disse kan stille krav til ba-

lance, proprioception og kontrol. Her kan samtidig fokuseres på retninger der 

også bruges i ishockey, f.eks. sideliggende bækkenløft for kontrol af bæk-

ken/hofte i abduktionen  eller skøjtelignende øvelser i forskellige retninger ved 

hjælp af et rullebræt eller et filtstykke på et trægulv. 

Pt. skal kunne klare situationer hvor han f.eks. tackles eller hvor han skal fast-

holde pucken i et skarpt sving, samtidig med at en modspiller presser ham. Det 

er derfor vigtigt at han ender med at kunne kontrollere bevægelser over flere 

led, på usikkert underlag, med fokus fjernet fra knæet og samtidige udefrakom-

mende ændringer. Han skal derfor hele tiden presses videre, men der skal læg-
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ges stor vægt på korrekt udførelse, og øvelserne skal ikke progredieres før de 

kan udføres fejlfrit på aktuelle niveau. 

Ved et postoperativt forløb må der forventes at en markant forringelse i starten 

som følge af ødem, smerter og ændrede forhold i andre receptorer omkring Lig. 

Patella eller Semitendinosus. Der vil derfor blive behov for lettere øvelser med 

manuel facilitering, stand på ét ben eller vippebræt osv.. Når dette bedres tilfø-

res igen sværere dynamiske øvelser med gradvis progrediering.  

Sportsspecifik træning: 

Når pt. har opnået et højt niveau af styrke og kontrol kan den sportsspecifikke 

træning begynde. Til at starte med kan hockeyøvelserne laves på et gulv eller 

en græsplæne med en bold i stedet for pucken. Desuden kan løb med retnings- 

og temposkifte, eller forskellig springtræning bruges. På isen startes med 

enetræning hvor driblinger, retningsskifte og start/stop indøves. Senere kan han 

i samme situationer presses af en træningskammerat og træningen går mere og 

mere i retning af ”normal” træning. 

Pt. skal presses under kontrollerede forhold. I takt med at han styrer dette tilfø-

jes flere elementer, til han ender med normal kamptræning med holdet, og til 

sidst kamp. Han bør ikke spille kamp før alle områder er trænet til et højt niveau 

uden smerter eller funktionsnedsættelser. Ved et optimalt postoperativt forløb 

må dette forventes at vare mindst ¾ år pga. de kraftige interne og eksterne på-

virkninger i ishockey.



 

 

 

 

 


