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RESUMÉ

Overrivning af forreste korsbånd er en af de hyppigste knæ-
skader blandt unge, aktive mennesker. Denne artikel giver en 
oversigt over, hvordan skaden ændrer knæets funktion, hvad der 
kan og ikke kan genoprettes ved rekonstruktiv kirurgi, og hvilke 
principper man bør følge i rehabiliteringen efter operation for 
at genvinde bedst mulig knæfunktion og forhåbentlig genvinde 
tidligere funktionsniveau. I artiklen præsenteres aktuelle test til 
at evaluere knæfunktionen undervejs i rehabiliteringsforløbet 
og ikke mindst i forbindelse med genoptagelse af idræt. Artiklen 
tager udgangspunkt i den plan for rehabilitering, der følges på den 
idrætsmedicinske klinik HJELP24 NIMI i Oslo, Norge. 
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i knæleddet under bevægelse, men når korsbåndet overrives, for-
rykkes balancen mellem strukturerne, og der vil opstå unormale 
translationer i leddet (1). 

Mange patienter har ved at læse avisernes sportssider fået det 
indtryk, at knæets funktion bliver helt som før efter en rekonstruk-
tion, men sådan går det desværre ikke altid. 

Korsbåndet har både en mekanisk og en dynamisk rolle i sta-
biliseringen af knæleddet. Rent mekanisk vil en overrivning af 
korsbåndet føre til øget passiv anterior løshed samt en øget rota-
tionsløshed af tibia i forhold til femur. Det har imidlertid vist sig, 
at der ikke nødvendigvis er en sammenhæng mellem den forøgede 
passive løshed, som man måler med kliniske test som Lachmanns 
test, pivot shift og instrumentelle test som KT-1000 artrometer, 
og resultaterne fra funktionelle test. Der er således andre og mere 
komplekse årsager end bare mekanisk svigt til det tab af stabilitet, 
som skaden medfører (10). 

Ligamenterne skal ikke blot opfattes som mekaniske struktu-
rer, men også som sensoriske organer, der giver vigtig sensorisk 
information til centralnervesystemet (CNS) for at sikre adækvat 
muskelaktivering under aktivitet (6). Mekanoreceptorer i det forre-
ste korsbånd vil således give afferent information om knæleddets 
position til CNS (11). Et ødelagt korsbånd vil føre til ændringer i pro-
prioceptionen, der har negative følger for den dynamiske stabilitet i 
knæleddet (12;13). Korsbåndets funktion kan sammenlignes med en 
sikkerhedssele. Det forreste korsbånd vil ligesom en sikkerhedssele 
først for alvor stramme op, når der er fare for skade. Forreste kors-
bånd spiller altså ikke hovedrollen i beskyttelsen og stabiliseringen 

Knæleddet forbinder kroppens to længste rørknogler sam-
tidig med, at det skal bære det meste af kroppens vægt, og derfor 
er leddet specielt eksponeret for skader (1).  Overrivning af forreste 
korsbånd er en af de skader med den længste rehabilitering og de 
potentielt mest alvorlige senfølger (2;3). Det forreste korsbånd 
overrives i en kontaktsituation som et resultat af et eksternt 
traume mod knæet, som oftest fra lateralsiden eller bagsiden, 
eller en ikke-kontakt situation, som involverer opbremsning af 
hastighed associeret med retningsskift, ukontrollerede landinger, 
hyperekstension af knæet, vridbevægelser, når knæet er i kontakt 
med underlaget og/eller et valguskollaps (4;5).  

Det er normalt ligamenters rolle at sikre leddets stabilitet under 
bevægelse således, at de involverede knogler bevæger sig i deres 
korrekte anatomiske spor, og at der er fuld og jævnt fordelt kon-
takt mellem de artikulerende ledflader (6). Det forreste korsbånd i 
knæet begrænser primært den anteriore translation og tibias inda-
drotation i forhold til femur og sekundært den eksterne rotation og 
valgus/varus-belastninger (1;5;7). 

Forreste korsbånd består af to dele: det anteriomediale og det 
posteriomediale bundt. Ud over at have forskellige anatomiske 
tilhæftningspunkter på tibia har de to bundter også forskellig funk-
tion, da det anteriomediale bundt strammes, når knæet flekteres, 
mens det posteriomediale bundt strammes ved ekstension (5;8;9). 
Synergien mellem de to bundter bidrager til at optimere korsbån-
dets begrænsende funktion over for potentielt skadelige bevægel-
ser i knæleddet (7). Sammen med de øvrige ligamentstrukturer og 
meniskerne vil forreste korsbånd bidrage til normal artrokinematik 
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REHABILITERING
Artiklen beskriver princippet for genoptræningen i de tre faser af 
genoptræningen efter operation for korsbåndsskade

efter rekonstruktion af forreste korsbånd
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(17;19;20;25;26). Tab af muskelstyrke i m. quadriceps bliver derfor 
omtalt som et af de centrale tegn på en ACL-skade (19;26-29). Fordi 
nedsat styrke i m. quadriceps har en negativ effekt på evnen til 
at stabilisere knæet og dermed fører til ændringer i ledbelastning, 
er styrketabet blevet associeret med senere udvikling af slidgigt 
(30). Generhvervelse af funktion og styrke i quadriceps skal derfor 
have speciel opmærksomhed i alle faser af rehabiliteringen efter 
rekonstruktion af forreste korsbånd. 

REHABILITERINGSPRINCIPER
Rekonstruktionskirurgi er mange steder stadigvæk den foretrukne 
behandling efter forreste korsbåndsruptur (11;16;31) til trods for, 
at der i de senere år er kommet flere publikationer, der viser, at 
ikke-operativ rehabilitering kan give et lige så godt resultat som 
rekonstruktion (2;32-35). Imidlertid har mange af de personer med 
forreste korsbåndsruptur, der har succes med den ikke-operative 
behandling, et reduceret aktivitetsniveau, og der er stadig en høj 
andel af opererede blandt unge, aktive personer. Der er derfor en 
klar overvægt af publiceret litteratur, der omhandler rehabilitering 
efter rekonstruktion frem for ikke-operativ behandling.  

Der findes flere systematiske review fra de senere år, der har 
evalueret udfaldet af forskellige operationsteknikker og typer af 
grafts (11;36;37). Også forskellige principper for træning og varig-
hed af rehabilitering, inden patienterne må vende tilbage til aktivi-
tet (38;39), er evalueret. Alligevel er der i dag ingen videnskabelig 
baseret konsensus om, hvad det ideelle genoptræningsprogram 
efter rekonstruktion skal indeholde, fordi få studier i detaljer har 
præsenteret  de eksakte træningsprotokoller for de forskellige fa-
ser efter operationen. Der mangler beskrivelser af, hvilke specifikke 
øvelser der inkluderes, hvor mange repetitioner og serier man skal 
køre af hver øvelse, belastningens størrelse under styrketræningen, 
og hvilke delmål man skal opstille for at sikre den rette progression. 
Derfor har vi i dag primært kliniske retningslinjer at støtte os til, og 
der er stadig begrænset evidensbaseret viden om dosis-respons 
(38;40). Eksisterende guidelines fremhæver, at genoptræningen 
skal inkludere træning af proprioception  
og balance i kombination med styrketræning og plyometrisk 
træning. I de senere år er den beskrevne træning i forskningsproto-
kollerne præget af højere intensitet, specielt hvad angår styrke-
træningen. 

IDRÆTSMEDICINSK KLINIK HJELP24 NIMI
Vi har på den idrætsmedicinske klinik Hjelp24 NIMI i Oslo siden 
2003 gennemført og har stadig pågående flere prospektive studier 
af rehabilitering og funktionstest af både voksne og børn med 
forreste korsbåndsskader, og vi baserer vores behandling på egne 
data i kombination med opdaterede kliniske retningslinjer og den 
foreliggende evidens i litteraturen. Ud fra dette deler vi vores reha-
bilitering ind i fire dele, vist i tabel 1. 

Tidsintervallerne, der fremgår af tabellen, skal udelukkende 
forstås som et forslag, da der er store variationer i symptomer 
og funktion hos patienter, der har været igennem en rekonstruk-
tion. Der er således store forskelle på oplevet smerte, hævelse, 

af knæet under mindre krævende bevægelser, da stabiliteten her 
varetages af den normale neuromuskulære funktion. Samspillet 
mellem den strukturelle, neurale og muskulære komponent af for-
reste korsbånd i det raske knæ er illustreret i figur 1. 

Figur 1: 
Forreste korsbånds rolle for den dynamiske 
stabilitet i det normale knæ
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Det er afgørende for patienternes motivation til at gå i gang med 
en langvarig rehabilitering at forstå denne komplicerede funktion 
af korsbåndet. Med operationen kan der etableres en mekanisk 
erstatning for det tabte ligament, men det vil ikke være muligt at 
genetablere den normale neuromuskulære funktion og dynamisk 
stabilitet; måske snarere tværtimod. 

Tab af muskelstyrke
I et normalt knæ vil hasemuskulaturen og m. quadriceps femoris 
sammen bidrage til den dynamiske stabilitet (14). Hasemusklerne 
regnes ofte for at være forreste korsbånds vigtigste agonister, da 
hasemuskelgruppen kokontraherer under quadriceps aktivitet for 
at forhindre overdrevet anterior translation af tibia (15). Alligevel 
ser man det største og mest persisterende deficit i m. quadriceps 
(16-18), som ikke kan forklares ud fra inaktivitetsatrofi alene. 
Forskere har desuden set permanente ændringer i muskelaktive-
ringsmønstre på grund af inhiberingsproblematikker. Inhiberingen 
fører til en ineffektiv rekruttering af muskelfibre under viljestyrede 
bevægelser, der giver en uhensigtsmæssig kraftudvikling (17;19-
24). Det er desuden vist i studier, at dysfunktion i m. quadri-
ceps fortsætter og endog også forværres efter rekonstruktion 
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styrketest præoperativt var den vigtig-
ste prædiktor for knæfunktion to år efter 
rekonstruktion (41). 

Vi har senere også vist, at man gennem 
intensiv træning kan opnå signifikante og 
klinisk relevante forbedringer af knæets 
funktion målt på muskelstyrke, et-bens 
hinketest og på selvadministrerede spørge-
skemaer efter et 5 ugers træningsprogram, 
der blev udført to gange om ugen inden 
eventuel operation (42). I det samme studie 
fandt vi endvidere, at mindre end fem 
procent af patienterne, der fulgte protokol-
len, oplevede symptomer i form af smerter 
eller øget hævelse i knæet under eller efter 
træning. Dette gjaldt også langt de fleste 
af dem, der senere fik foretaget sutur eller 
partielle resektioner af meniskskader. En 
meget vigtig implikation af disse studier er 
derfor, at selv om der kun er nogle få uger 
til den fastsatte dato for operation, er det 
essentielt, at vi opmuntrer patienterne 
til at benytte den tid, de har, til at træne 
så intensivt de kan, for at forbedre deres 
chancer for at få et godt postoperativt 
resultat. Klinisk har vi også erfaret, at de, 
der har været igennem en struktureret 

bevægelighed, muskelstyrke og knæstabi-
litet. Vi støtter os derfor altid til den indivi-
duelle kliniske vurdering, når vi progredierer 
behandlingen, aldrig til tidsintervallerne 
alene. 

Det er vigtigt, at fysioterapeuten læser 
ortopædkirurgens operationsbeskrivelse 
for at få informationer om, hvilken graft 
der er benyttet (patella-senegraft, single 
hamstringsgraft eller double-bundle ham-
stringsgraft) med henblik på at tilpasse 
øvelserne allerede fra den første postope-
rative behandling. Det er desuden også 
helt nødvendigt at vide, om der under 
operationen blev påvist andre skader på 
ligamenter, bruskvæv eller menisker, og om 
der blev foretaget et kirurgisk indgreb for 
disse skader.

DEN PRÆ-OPERATIVE FASE
Flere studier har vist, at knæets funk-
tion på det tidspunkt, man skal operere, 
er af større betydning for det endelige 
resultat, end hvor lang tid der er gået, 
siden skaden skete (10;25).  I et studie fra 
vores egen gruppe fandt vi, at svækket 
styrke i m.quadriceps målt ved isokinetisk 
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tabel 1: 
Rehabiliteringens fire faser

FASE

Præoperativ fase

Fase I:
Akuttfasen

Fase II:
Rehabiliteringsfasen

Fase III: 
Retur til idræt

BESKRIVELSE

Forbedring af 
knæfunktionen inden 
operation

Genvinding af normal 
daglig knæfunktion

Genvinding af styrke og 
dynamisk stabilitet

Genvinding af styrke 
og dynamisk stabilitet 
svarende til rask side og 
retur til idrætsspecifik 
træning 

TIDSANGIVELSE

0-6 måneder
efter skade

0-6 uger
postoperativt

2-6 måneder
postoperativt

6-12 måneder
postoperativt

HOVEDMÅL

Genvinde minimum 90 
procents funktion i styrke og 
funktionelle test sammenlig-
net med den raske side

Eliminere hævelse, genvinde 
fuld range of motion, mini-
mere muskulær atrofi

Genvinde fuldt kontrollert 
vægtbelastet slutekstension, 
minimum 80 procents funk-
tion i styrke og funktionelle 
test sammenlignet med den 
raske side inden 6 måneder 

Genvinde minimum 90 
procents funktion i styrke og 
funktionelle test sammen-
lignet med den raske side, 
genopbygge tillid til knæet i 
forbindelse med aktivitet



12 fysioterapeuten     nr. 01   januar  2011side

foretage en 100 graders knæfleksion, skal de begynde at cykle på 
en ergometercykel. Hvis det er praktisk muligt, opfordrer vi dem til 
at cykle 2-3 gange dagligt med intervaller, der i starten kan være af 
10-15 minutters varighed, for gradvis at trappe op til 30 minutter. 
Belastningen skal være lav, da det er ledbevægelighed og cirkula-
tion, der er målet.

Patienterne skal under gang aflaste med krykker de første 1-2 
uger, men vi opmuntrer dem til at tage vægtbæring på benet fra 
første dag, hvis der ikke er restriktioner fra kirurgens side. Der er 
som oftest restriktioner, hvis der er associerede brusk- og eller 
meniskskader. Patienter med sutureret menisk eller ledbrusk-skade 
bør aflaste delvist med krykker i 4-6 uger for at tillade vævsheling. 
Eneste undtagelse er de patienter, der kun har fået foretaget sutur 
af en lille ruptur i det posteriore hjørne af den mediale menisk. I 
disse tilfælde kan vi som oftest tillade fuld belastning efter 2-4 
uger. Inden patienterne får lov til gå uden krykker, er det et krav, at 
fysioterapeuterne kontrollerer, at de kan foretage et strakt benløft 
i siddende stilling med god quadricepskontrol, og hævelsen skal 
være faldet, så patienten kan gå på fladt gulv med fuld knæ-
ekstension. 

Patienter med hamstringsgraft må ikke udsætte hasemu-
skulaturen for pludselige stræk de første seks uger. De skal for 
eksempel undgå at bøje sig hurtig frem, når de skal tage sko på og 
må heller ikke styrketræne hasemuskulaturen de første seks uger. 
Men musklerne må gerne aktiveres isometrisk og i forbindelse 
funktionelle øvelser med henblik på at genvinde bevægeudslag. 
Det er desuden vigtigt at træne med lukket ledkæde i inderbanen, 
så snart smerten tillader det. De fleste patienter har hævelse og 
smerter, som begrænser bevægeudslaget ved aktiv fleksion, de 
første to uger. 

Vi har endnu relativt begrænset erfaring med patienter, der er 
opereret med double-bundle hamstringsgrafts, men de skal i prin-
cippet følge samme retningslinjer som single-bundle hamstrings-
graft. Vi mener imidlertid at se en tendens til, at patienter, der har 
fået en rekonstruktion med double-bundle graft, i højere grad har 
smerter og hævelse i starten, og at det derfor kan tage længere tid, 
inden de kan undvære krykkerne og komme i gang med dynamiske 
øvelser.  

præ-operativ træningsperiode, kommer 
hurtigere i gang postoperativt. Disse 
patienter er blevet vant til at forholde sig til 
knæets reaktion på træning, og de kender 
øvelserne, hvilket giver dem en større tryg-
hed og får dem hurtigere i gang. 

FASE I: AKUTFASEN
Det vigtigste mål i den akutte postopera-
tive fase er at fjerne hævelse og smerte, 
normalisere bevægeudslaget og minimere 
muskulær hypotrofi. Patienterne instrueres 
og opmuntres til at udføre enkle øvelser 
flere gange dagligt. Fra første dag lægges 
fokus på at genvinde kontakt til m. quadri-
ceps og få kontrol over den voluntære 
aktivering. Dette gøres i starten primært 
gennem øvelser med isometrisk hold, men 
enkle dynamiske øvelser inden for det til-
gængelige aktive bevægelsesudslag benyt-
tes også til at genvinde range of motion og 
generelt reaktivere muskulaturen. 

Patienter, der er opereret med patella-
senegraft, kan have flere problemer med at 
genvinde kontakten til m. quadriceps, men 
vi ser også tit dette problem hos dem, der 
er opererede med hasemuskel-sene graft. 

Der vil ofte være vedvarende hævelse 
hos dem, der overhovedet ikke kan få 
aktiveret quadricepsmuskulaturen. Disse 
patienter behandler vi i stigende grad med 
håndholdte enheder for neuromuskulær 
elektronisk stimulering (NEMS) i akutfasen. 
Vi beder altid patienterne om at ekstendere 
knæet fuld ud under øvelserne og fraråder 
dem at anvende pude under knæet, når 
de hviler eller sover. Så snart patienterne 
både kan strække benet fuldt ud og kan 
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eller tuberositas tibia. For alle opererede patienter, uafhængig af 
type graft, gælder, at man ikke progredierer så hurtigt, at der op-
står overbelastninger i seneapparatet. Dette er særligt vigtigt mod 
slutningen af fase II, når der introduceres plyometriske øvelser med 
gentagne hop og landinger. 

Styrketræning
Det skal tilstræbes, at belastningen i styrkeøvelserne er så høj, at 
patienten udmattes ved et givent antal repetitioner. Når patien-
ten når til fase II, skal vi prøve os frem for at finde den rigtige 
startbelastning. De første to uger forsøger vi at få patienten til at 
gennemføre to sæt med op til 30 repetitioner. Træningen er således 
i denne fase mere at betragte som en muskelfunktionstræning 
end reel styrketræning.  Protokollen ændres så gradvist til færre 
repetitioner og øget vægtbelastning, indtil patienten kommer til 
det punkt, hvor vi kan følge princippet for hård styrketræning efter 
anbefalingerne fra American College of Sports Medicine (ACSM) 
(44). 

Hvornår patienten er klar til dette, er svært at sige, men for de 
fleste taler vi om 3-4 måneder efter operationsdato. Vi instruerer 
da i styrkeøvelserne med 3-4 sæt à 4-6 repetitioner. Vi benytter os 
fra dette stadie af det, vi kalder +2-princippet. Dette princip bygger 
på, at patienterne i den sidste serie altid skal forsøge at udføre 
så mange repetitioner, de kan klare. Klarer de så mere end to ud 
over de fastsatte 6 repetitioner, skal belastningen øges i næste 

Vi er i de senere år begyndt at betragte de hasemuskelopererede 
korsbåndspatienter på linje med patienter med distale hasemuskel-
rupturer og følger mange af de samme principper for genoptræning 
som efter denne type af skader. En god reference med eksempler 
på øvelser og progression kan søges hos Heiderscheit et al. (43). 

Patienter, der er opereret med patellagraft, må gennemføre 
aktive øvelser til fuld ekstension, gerne i åben kæde, så længe der 
ikke lægges ekstern belastning på.  

Sidst men ikke mindst lægger vi i akutfasen for alle patienter 
vægt på aktivering og træning af m. gluteus medius gennem 
isometrisk hold og dynamiske bevægelser, da nedsat aktivering af 
denne muskulatur kan føre til uheldige valgusbevægelser i knæet. I 
akutfasen er det primært stående to-bensøvelser, der benyttes.

Patienter, der har fået reparationskirurgi af ledbrusk samtidig 
med en rekonstruktion, får specielle restriktioner både i forhold 
til tidshorisont og øvelsesudvalg. Kombinationskirurgi stiller de 
største krav til knærehabiliteringen både for patienten og fysio-
terapeuten. I disse tilfælde skal terapeuten sætte sig grundigt ind 
i den enkelte patients skades- og operationsbeskrivelse og følge 
kirurgens anvisninger.

FASE II: REHABILITERINGSFASEN
Når hævelsen er faldet, og patienterne kan tåle fuld vægtbæring, 
går de over til rehabiliteringsfasen. I denne fase skal patienterne 
genvinde fuldt bevægeudslag med god kontrol af vægtbelastet 
slutekstension i knæet, og de skal genopbygge muskelstyrken og 
re-etablere knæets dynamiske stabilitet. 

Principper for progression 

Fysioterapeuten styrer progressionen ud fra en vurdering af 
patientens knæfunktion og reaktion på de specifikke øvelser. Det 
er med andre ord terapeutens vurdering af knæet og patientens 
tilbagemeldinger, der afgør, hvilket stadie patienten befinder sig 
i, og hvornår han eller hun kan tage et skridt videre – og ikke, hvor 
mange dage eller uger der er gået. 

Øget hævelse i leddet er måske den vigtigste indikator for, at 
træningen er gået for hurtigt frem. Smerter er en mere subjektiv 
oplevelse, der kan være svær at vurdere. Vi fortæller patienterne, 
at de godt må træne med smerte indtil 4 på en subjektiv numerisk 
smerteskala på 0-10, hvor 0 svarer til ingen smerte og 10 svarer 
til den værst tænkelige smerte. Patienterne må imidlertid ikke få 
flere smerter efter træning eller gradvist få flere smerter over tid 
(uger) under eller efter træning. Hvis patienterne får smerter, der 
begrænser træningen, skal man ændre udgangsstilling, belastning, 
antal repetitioner, hastighed og det aktive bevægelsesudslag i 
øvelsen. Hvis der stadig er smerter og hævelse, skal fysioterapeu-
ten kontakte ortopædkirurgen for en vurdering. I nogle tilfælde kan 
der være tale om arvævsdannelse på forkanten af graftet (cyklops-
dannelse), der kan give impingement, som kan behandles kirurgisk.

Patienter, der er opereret med patella-senegraft, kan have en 
forøget risiko for at udvikle smerter forrest på knæet ved øget be-
lastning og gentagne øvelser. Det er derfor vigtigt at være specielt 
opmærksom på ikke at fremprovokere smerter ved apex patella 
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kompensatoriske bevægelser, som at hoften skubbes lateralt, at 
patienten læner overkroppen til siden eller ikke klarer at opretholde 
optimal alignement over knæet.

Vi benytter altid spejl til denne type træning og bruger indled-
ningsvist meget tid på at lære patienterne selv at se, hvad der er en 
korrekt udførelse, så de efterhånden selv kan korrigere. 

Ligesom for neuromuskulær træning generelt, er det også i for-
hold til rehabilitering af korsbåndspatienter svært at angive noget 
eksakt om, hvad der er en ideel dosering. Det er vores erfaring, at 
8-10 repetitioner i 2-3 sæt af hver øvelse er hensigtsmæssig, da 
et højere antal repetitioner i hvert sæt ofte er på bekostning af 
kvaliteten i udførelsen.

Mulighederne for progression og variation i de neuromuskulære 
øvelser er nærmest ubegrænsede, og fysioterapeuten skal bruge 
sin kreativitet og fantasi. Der kan benyttes forskellige typer af 
underlag og bevægelige underlag som skateboard eller vippebræt. 
Der kan i træningen introduceres boldøvelser med driblinger, kast 
eller spark af en bold eller andre redskaber af forskellige størrelser 
og tyngde. Man kan træne to og to, træne med bind for øjnene, 
eller træne evnen til at supplere en motorisk opgave med kognitive 
opgaver (dual task) som besvarelse af spørgsmål eller regnestyk-
ker, mens balancen opretholdes. 

I forbindelse med den neuromuskulære træning er det vigtigt, 
at den totale træningsmængde bliver stor. Øvelserne er med lav 
belastning, og patienterne behøver derfor ikke lang rekreationstid 
som ved hård styrketræning. 

Vi opfordrer derfor altid patienterne til at træne dagligt hjemme 
ud over den øvrige træning. I forbindelse med selvtræningen kan 
man give patienterne tip om at benytte tæpper eller sofapuder 
som underlag. For travle forældre er det en god idé at involvere 
børnene som medhjælpere i boldkast og balancekunst, så man på 
den måde gør træningen til noget lystbetonet. 

I måske endnu større grad end for styrketræning er der ingen 
evidens for, hvilke neuromuskulære øvelser der er de bedste. Vi 
instruerer imidlertid altid i et øvelsesudvalg, der inkluderer både dy-
namiske balanceøvelser og statiske øvelser. Med dynamiske øvelser 
mener vi øvelser, hvor man skal kontrollere knæet aktivt gennem 
en bevægelse for eksempel op og ned ad trappe, vægtoverføring til 
siderne og balancegang. Statiske øvelser kunne være øvelser, hvor 
patienten forsøger at holde balancen på et vippebræt, bevægeligt 
underlag, BOSU-bold (øv. 12 s. 19) en måtte eller lignende, mens 
han/hun udsættes for forskellige grader af forstyrrelser. Foto 8-11 
(side 19) viser nogle af de basisøvelser, der altid er inkluderet i vores 
træningsprogram.

Plyometrisk træning
I plyometrisk træning er der fokus på hop og landinger med sti-
gende grad af eksplosivitet i udførelsen. Denne træning intro-
duceres i fase II, når patienten er kommet godt i gang med den 
hårde styrketræning (4-6 repetitioner) og kan tåle udfordrende 
neuromuskulær træning, uden at knæet hæver. Størstedelen af 
den plyometriske træning kommer imidlertid i fase III, når man 
starter den målrettede idrætsspecifikke træning. Hos patienter, 

træningspas, så muskulaturen trænes til udmattelse. +2-princip-
pet styrer belastningen gennem hele det resterende forløb af 
rehabiliteringen. Det er vigtigt at fortælle patienten, at det er hård 
træning, der kræver god restitution for at få det ønskede udbytte. 
Hård styrketræning skal derfor kun udføres 2-3 gange om ugen, 
altid med mindst en hviledag imellem. 

   Man kan benytte en række forskellige øvelser til styrketræning, 
både med frie vægte og apparater. Det er vores opfattelse, at man 
ikke kun skal inkludere funktionelle øvelser, men også isolerede 
øvelser til at træne målrettet knæekstension og -fleksion i faste 
bevægebaner. De mere funktionelle øvelser som for eksempel 
knæbøjning med vægtstang kræver, at patienterne har kontrol over 
hofte og knæ. Det er for de fleste korsbåndspatienter lettere at 
gennemføre den målrettede hårde styrketræning i apparater, hvor 
de ikke samtidig skal fokusere på at stabilisere og kontrollere knæ-
et. Når man er kommet til det stadie i fase II, hvor man følger +2 
princippet, skal der inkluderes øvelser i både lukket og åben kæde 
uanset type graft. Øvelser i åben kæde har i flere studier vist sig at 
være afgørende for at genvinde muskelstyrke især i m. quadriceps, 
og graftet kan tåle belastningen på dette tidspunkt (45;46). Dette 
gælder imidlertid ikke i den første del af fase II. Da graftet er på sit 
svageste sted 6-12 uger efter operationen, skal man undgå tung 
ekstern belastning i åben ledkæde de første 12 uger postoperativt. 
Man kan i den første del af fase II træne udholdenhed ved at udføre 
øvelser med lav belastning og flere repetitioner, hvis man afgræn-
ser ROM til mellem 70-30º knæfleksion. Dette kan betragtes som 
en ”safe zone”, hvor graftet ikke udsættes for uheldig strækbe-
lastning. Man kan gradvist øge belastningen og reducere antal 
repetitioner til 10-12. Lidt efter lidt kan man også tillade en ROM 
op til 80-10º knæfleksion. Men indtil patienten er klar til at følge 
+2-princippet, skal man ikke udføre øvelser med hård belastning 
gennem hele bevægebanen. 

Som nævnt er der ingen opskrift på den ideelle rehabilitering og 
heller ingen evidens for specifikke øvelser, der vurderes at være 
de bedste. Det kan imidlertid konkluderes på baggrund af eksiste-
rende evidens og klinisk erfaring, at man ud over øvelser i lukket 
og åben kæde for m. quadriceps og hasemuskulaturen også skal 
inddrage øvelser for mm. gastrocnemius og gluteus medius.

Det er i styrkedelen af rehabiliteringen bedre at inkludere få, men 
effektive øvelser, som patienterne lærer at udføre med god kvali-
tet, end at udarbejde et omfattende træningsprogram med et stort 
antal variationer på øvelser. Foto 1-7 (side 18) viser basisøvelser, der 
altid er med i vores træningsprogram: Leg extension, leg press, leg 
press med fraspark, hamstringscurl på fittbold, hamstringsøvelse 
med bold, tåhævning og abduktion i trisse.

Neuromuskulær træning
Den neuromuskulære træning til korsbåndspatienter skal udfordre 
balancen og derigennem fremme dynamisk stabilitet af knæet. Det 
forsøger vi at opnå gennem kvalitet og præcision i bevægeudslaget 
i alle øvelser, hvilket betyder, at patienterne skal udføre samt-
lige repetitioner af hver enkelt øvelse med kontrol. Med kontrol 
mener vi, at fysioterapeuten nøje observerer eventuelle uønskede 



side 15

r

Vær påpasselig og progredier gradvist for at mindske risikoen for 
udvikling af belastningslidelser. Som ved styrketræning medfører 
også plyometrisk træning høj belastning, der kræver tilstrækkelig 
restitution. Plyometriske øvelser skal derfor ideelt gennemføres 
2-3 dage om ugen og altid med en hviledag imellem. Da der kun er 
syv dage i en uge, skal man i praksis inkludere plyometriske øvelser 
og hårde styrkeøvelser i samme træningssæt, og det kan de fleste 
patienter godt tåle. Antallet af øvelser bør imidlertid ikke overstige 
otte per træningssæt, – for eksempel 3 plyometriske øvelser og 4-5 
styrkeøvelser.

Patienterne bør instrueres i at variere øvelsesudvalget fra det 
ene træningspas til det andet i løbet af ugen. Ud over at forebygge 
ensidig belastning er variationen med til at motivere patienten.  

Løbetræning
Løbetræning tillades tidligst tre måneder postoperativt af hensyn 
til heling af graftet. Før patienterne får lov til at løbe igen, skal de 
være fri for hævelse og have fuld knæekstension, både passivt og 
aktivt med fuld vægtbelastning. Den første løbetur skal blot vare 
fem minutter på løbebånd med 2-3 procents stigning. Hvis knæet 
kan tåle dette uden hævelse, kan man stille og roligt øge længde, 
hastighed, og også gradvist tillade løb i terræn. Igen kan der her 

der ud over korsbåndsrutur også har menisk- eller brusklæsioner, er 
det vigtigt at være tilbageholdende med stødbelastende træning 
de første 3-6 måneder og monitorere eventuelt forøget hævelse 
nøje, når man introducerer denne type øvelser. Det gælder både for 
patienter, der har ikke-opererede brusklæsioner eller meniskska-
der, og for patienter, der har været igennem kirurgi af menisk og/
eller brusk, der stiller specifikke krav til genoptræningen. Især for 
patienter med brusklæsioner, der er operativt behandlet, bør man 
kommunikere med ortopædkirurgen om, hvornår man kan begynde 
med de plyometriske øvelser.

Typiske plyometriske øvelser er hop ned fra og op på kasse, hop 
op af en trappe, hop frem og tilbage eller sidelæns hop på måtter 
eller BOSU-bold (se BOSU-bold i øv. 12 s. 19). Som for neuromusku-
lær træning er det fantasien, der sætter grænser.  

Start altid med to-bens udførelse af øvelserne, for at patienten 
bliver tryg og ikke risikerer at få et vrid i det opererede knæ. Pa-
tienten skal også starte med hop ligefrem, inden der progredieres 
til sidelæns og baglæns hop. Vendinger på to ben skal være kvarte, 
derefter halve, før man forsøger hele vendinger. 

Man skal have fuld kontrol og tryghed på to ben, før man starter 
med et-bens øvelser, og på samme måde have fuld kontrol i forhold 
til bevægelsesretninger og vendinger, inden man progredierer. Der 
er vist eksempler på øvelser i foto 12,13, 14 og 15.
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specifikke idrætsgren, før knæet kan tåle hård belastning over tid. 
Det er mindst lige så vigtigt, at patienten har genvundet tilstræk-
kelig tillid til knæet til at deltage i kampe og konkurrence.

Før vi anbefaler tilbagevenden til idræt uden restriktioner, gen-
nemfører vi altid funktionstest af knæet. 

Funktionstest og patientinformation

Funktionstest
Kliniske test som Lachmanns test eller artrometermålinger af løs-
heden, hvor patienten er passiv, er velkendte (47). Det er imidlertid 
i dag enighed om, at kliniske test alene ikke er tilstrækkelige. For 
at opfange skadens samlede indvirkning på patientens funktion 
og aktivitet er det nødvendigt at benytte et sammensat udvalg 
af test (47-49). Vores testbatteri inkluderer præstationsbaserede 
funktionsmål og patienternes selvrapporterede oplevelse af deres 
knæfunktion. Vi tester alle korsbåndspatienter på Hjelp24NIMI 
både præoperativt, og før de vender tilbage til idræt.   
De valgte test til at evaluere knæfunktion skal være reliable, valide 
og tilstrækkeligt følsomme over for kliniske forandringer over 
tid. Testene skal desuden være relevante for den patientgruppe, 
det er tale om (49). For unge og aktive personer bruger vi et-bens 
hinketest og måling af muskelstyrke, primært i knækstension og 
-fleksion som funktionsmål.

Et-bens hinketest har i en række studier vist sig at have en høj 
grad af validitet og reliabilitet til at vurdere knæfunktion efter både 
skade og eventuel rekonstruktion af forreste korsbånd (50-52). 
Hinketesten er enkel at administrere, og man behøver kun et stopur 
og et målebånd. Vi anbefaler derfor denne test til praktiserende 
fysioterapeuter, når de skal stå for opfølgningen af korsbånds-
patienterne. Figur 2 viser de fire hinketest, vi anvender (53). I en 
artikel fra vores forskningsgruppe fra 2010 kan man finde en mere 
nøjagtig beskrivelse af testene (54). 

Ved den præoperative testning er der en lille, men alligevel 
eksisterende risiko for, at knæet kan svigte under hinketesten. 
Fysioterapeuten skal i sit valg af hinketesten tage udgangspunkt 
i sin kliniske vurdering og patientens tro på, at knæet kan holde til 
testen. Er der risiko for at skade knæet, udelukkes hinketesten. 

I de seneste syv år er der i vores klinik gennemført cirka 1100 hin-
ketest, men vi har kun haft cirka 20 tilfælde, hvor patienterne har 
fortalt, at de havde en følelse af instabilitet, og kun tre tilfælde, 
hvor knæet reelt svigtede. Risikoen er altså meget lille. Postopera-
tivt udfører vi ikke hinketest før tidligst efter fem måneder.

Der er flere måder at måle muskelstyrke på i klinikken, som 
det for nylig blev beskrevet i artiklen af Thorborg og Bandholm i 
Fysioterapeuten nr. 12, 2010 (55). I forskning er evaluering af styrke 
ved hjælp af isokinetiske dynamometre den dominerende metode 
(28;56-61), og det er også den metode, vi anvender. Isokinetiske 
dynamometre er kostbare, og de færreste klinikere vil have disse 
til rådighed. Det ville være hensigtsmæssigt, hvis det var muligt at 
henvise idrætsudøvere til isokinetiske styrketest, da disse ud over 
at give et detaljeret og objektivt billede af muskelstyrken, også 
giver information om styrkeudviklingen ved forskellige ledvinkler i 

være restriktioner hos dem, der har haft kombinerede skader, der 
involverer menisk eller brusk.

FASE III: RETUR TIL IDRÆT
Den sidste fase i rehabiliteringen individualiseres, alt efter hvilken 
idræt patienten dyrker, og hvilket niveau han/hun skal tilbage til. 
I denne fase lægger vi vægt på træning med stor totalbelastning 
på knæet. Træningsprogrammet inkluderer fortsat den hårde styr-
ketræning, men domineres nu i stigende grad af mere krævende 
plyometriske øvelser.  

I denne fase skal patienterne vænne sig til at udføre øvelser også 
i hurtigt tempo, fordi tilbagevenden til idræt ikke blot kan forbe-
redes gennem rolige, kontrollerede bevægelser. Erfaringsmæs-
sigt er der behov for 2-4 måneder med gradvis tilvænning til den 

Enkel hinketest

Mål afstand

Mål afstand

Trippelhink cross-over

Trippelhink ret frem

Mål afstand

6-meter på tid

Mål tid i sekunder 

Figur 2: 
Et-benshinketest
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Vi fraråder derfor en accelereret rehabiliteringsmodel og råder 
patienter med rekonstruktion til tidligst at vende tilbage til idræt 
seks måneder efter operationen, hvis det drejer sig om en idræt, 
der ikke udsætter knæ for store vridbelastninger. For idrætsgrene 
med de største belastninger på knæet som håndbold, fodbold, 
basketball og alpin ski anbefaler vi først tilbagevenden til idræt 
efter 9-12 måneder. Man skal imidlertid altid vurdere individuelt og 
aldrig tidligt i forløbet love en patient, at han/hun skal være klar til 
sæsonstart. 

I langt de fleste tilfælde har patienterne en urealistisk for-
ventning. Det er vigtigt at tage sig god tid til at forklare, hvilke 
konsekvenser det kan få at vende tilbage for tidligt i form af nye 
skade med ruptur af graftet og mulige nye tillægsskader i brusk 
og menisk som de mest alvorlige. I denne fase er den ovennævnte 
testning af knæfunktion af stor værdi i forbindelse med at reali-
tetsorientere patienterne og få dem til at forstå, at det er vigtigt 
med is i maven. Det er også meget vigtigt at kommunikere dette til 
trænere, ledere, forældre og andre, der er omkring patienten. 

En af fysioterapeutens allervigtigste opgaver er derfor, at vi 
giver patienten et realistisk billede af, hvad der kræves i rehabilite-
ringen for, at fortsat aktivitet skal give så få komplikationer og så 
meget idrætsglæde som muligt. 

 
En komplet litteraturliste kan downloades fra 
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Se basisøvelser næste side

bevægebanen og om, hvorvidt muskelrekrutteringen er adækvat. 
Er der ikke denne mulighed, anbefaler vi, at man som alternativ 
gennemfører styrketest af m. quadriceps og hasemuskler med test 
af one repetition maximum (1 RM) og sammenligner det skadede 
ben med det raske. De bedst egnede apparater til denne test vil 
være knæekstension (legextension) fra 90-0° knæfleksion og 
knæfleksion (legcurl) med plantarflekteret ankel for at minimere 
indvirkning fra m. gastrocnemius fra 0-90° knæfleksion. Benpres 
vil efter vores mening involvere m. gluteus maximus i for stor grad. 
Manuel muskelstyrkeevaluering med en skala fra 0-5 kan ikke 
bruges til denne patientgruppe, da man med sikkerhed vil nå loft- 
effekt, og metoden desuden er subjektiv. I litteraturen er det 
udbredt at anbefale, at patienterne skal have mindst 90 procent 
ydeevne på den skadede side sammenlignet med den raske, inden 
patienten kan vende tilbage til idræt. På samme måde som med 
et-bens-hinketest gennemfører vi ikke postoperative styrketest 
før tidligst fem måneder efter operation. 

Selvrapportering via spørgeskemaer giver information om, 
hvordan patienten oplever sin skade ud fra for eksempel smerte, 
symptomer, funktion i forhold til udøvelse af forskellige aktiviteter, 
emotionel påvirkning og livskvalitet. Da vi anser generhvervelsen 
af patientens ”tillid til knæet” som helt central i forhold til at få 
succes med at vende tilbage til idræt, skal denne type af selveva-
luering altid prioriteres sammen med den kliniske og funktionelle 
evaluering. Vi benytter KOOS (62), KOS-ADLS (63) og IKDC2000 
(64-66), der alle er validerede i forhold til korsbåndspatienter.

HVORNÅR KAN JEG SPILLE IGEN?
De fleste patienter er meget ivrige efter at komme tilbage til deres 
tidligere aktivitetsniveau. Der er imidlertid ingen klar konsensus 
i litteraturen om, hvornår det kan anbefales at vende tilbage til 
idrætsgrene, hvor risikoen for vrid i knæ er høj. 

Patienter med rekonstruerede korsbånd har en øget risiko for 
både ny skade i det opererede knæ og andre knæskader i det skade-
de og det raske knæ, især i det første år efter operationen (67;68). 
Fysioterapeuter har et ansvar for at informere patienterne helt fra 
starten om de potentielle langtidsfølger, en korsbåndsskade kan 
have. Et knæ med en korsbåndsskade vil aldrig fuldt ud genvinde 
den tidligere biomekaniske funktion og vil derfor permanent være 
eksponeret for ændrede kraftpåvirkninger i knæet, uafhængig om 
korsbåndet bliver rekonstrueret eller ej (69). 

Den mest alvorlige senfølge efter en korsbåndsskade er udvik-
ling af slidgigt. Der er store variationer i de rapporterede tal om 
forekomst af slidgigt efter skade og rekonstruktion af forreste 
korsbånd, og vi ved derfor ikke præcist, hvor meget skaden øger 
risikoen (33;67;70-72). Mange korsbåndskader er imidlertid som 
nævnt associerede med skader på menisk eller bruskvæv, og disse 
skader er de stærkeste prædiktorer for senere udvikling af slidgigt 
(67;69;73;74). Rekonstruktion har ikke vist sig at reducere forekom-
sten af slidgigt på lang sigt. Vi ved ikke, om det skyldes, at idræts-
udøverne er vendt tilbage til idrætsgrene med risiko for vrid, eller at 
rekonstruktion i sig selv har en negativ rolle i forhold til udvikling af 
slidgigt (7;67;75). 
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BASISØVELSER Eksempler på basisøvelser, der altid indgår i træningsprogrammet: 

LEG EXTENSION

01 4A

4B

06 07

5A 5B

LEG PRESS MED FRASPARK

3A

3B

LEG PRESS

HOFTEABDUKTION 
I TRISSETåHÆVNING 

HAMSTRINGCURL På 
STOR TRÆNINGSBOLD

HASEMUSKELØVELSE 
MED BOLD I HÆNDERNE
(læn fremover på på 
flekteret knæ  og tilbage til 
udgangs-stilling) 

STyRKETRÆNING:

02
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Eksempler på basisøvelser, der altid indgår i træningsprogrammet: 

NEUROMUSKULÆR TRÆNING: PLyOMETRISK TRÆNING: 

STEP OP På BÆNK 
MED KNÆLØFT

HOLD BALANCEN 
På RULLEBRÆT, 
DER BEVÆGES AF 
FYSIOTERAPEUTEN 

KNÆBØJNING På 
BOSU-BOLD

ETBENS-HOP FRA 
EN BOSU-BOLD TIL 
EN ANDEN 

LØB MELLEM MAR-
KØRER MED START/
STOP OG RETNINGS-
SKIFT

HOP OP OG NED 
AF KASSE

TRÆNING På 
BALANCEPUDE 
MED BOLDKAST

08

10

09

11

12

13a 13b

13c

14a

13d 13e

14b

k
n

æ
r

e
h

a
b

ilit
e

r
in

g
 



fysioterapeuten     nr. 01   januar  2011side 01 

(1)	 	McGinty	G,	Irrgang	JJ,	Pezzullo	D.	Biomechanical	considerations	
for	rehabilitation	of	the	knee.	Clin	Biomech	(Bristol	,	Avon	)	
2000	Mar;15(3):160-6.

(2)		 	Ageberg	E,	Thomee	R,	Neeter	C,	Silbernagel	KG,	Roos	EM.	
Muscle	strength	and	functional	performance	in	patients	with	
anterior	cruciate	ligament	injury	treated	with	training	and		
surgical	reconstruction	or	training	only:	a	two	to	five-year		
followup.	Arthritis	Rheum	2008	Dec	15;59(12):1773-9.

(3)		 	Lewek	MD,	Chmielewski	TL,	Risberg	MA,	Snyder-Mackler	L.	
Dynamic	knee	stability	after	anterior	cruciate	ligament	rupture.	
Exerc	Sport	Sci	Rev	2003	Oct;31(4):195-200.

(4)		 	Boden	BP,	Dean	GS,	Feagin	JA,	Jr.,	Garrett	WE,	Jr.	Mecha-
nisms	of	anterior	cruciate	ligament	injury.	Orthopedics	2000	
Jun;23(6):573-8.

(5)		 	Dargel	J,	Gotter	M,	Mader	K,	Pennig	D,	Koebke	J,	Schmidt-
Wiethoff	R.	Biomechanics	of	the	anterior	cruciate	ligament	and	
implications	for	surgical	reconstruction.	Strategies	Trauma	Limb	
Reconstr	2007	Apr;2(1):1-12.

(6)		 	Solomonow	M.	Ligaments:	a	source	of	musculoskeletal		
disorders.	J	Body	Mov	Ther	2009	Apr;13(2):136-54.

(7)		 	Beynnon	BD,	Johnson	RJ,	Abate	JA,	Fleming	BC,	Nichols	CE.		
Treatment	of	anterior	cruciate	ligament	injuries,	part	I.		
Am	J	Sports	Med	2005	Oct;33(10):1579-602.

(8)		 	Duthon	VB,	Barea	C,	Abrassart	S,	Fasel	JH,	Fritschy	D,	Menetrey	
J.	Anatomy	of	the	anterior	cruciate	ligament.	Knee	Surg	Sports	
Traumatol	Arthrosc	2006	Mar;14(3):204-13.

(9)		 	Giron	F,	Cuomo	P,	Aglietti	P,	Bull	AM,	Amis	AA.	Femoral		
attachment	of	the	anterior	cruciate	ligament.	Knee	Surg	Sports	
Traumatol	Arthrosc	2006	Mar;14(3):250-6.

(10)		 	Beasley	LS,	Weiland	DE,	Vidal	AF,	Chhabra	A,	Herzka	AS,		
Feng	MT,	et	al.	Anterior	cruciate	ligament	reconstruction:		
A	literature	review	of	the	anatomy,	biomechanics,	surgical	
considerations,	and	clinical	outcomes.	Oper	Tech	Orthop	
2005;(15):5-19.

(11)		 	Samuelsson	K,	Andersson	D,	Karlsson	J.	Treatment	of	anterior	
cruciate	ligament	injuries	with	special	reference	to	graft	type	
and	surgical	technique:	an	assessment	of	randomized	controlled	
trials.	Arthroscopy	2009	Oct;25(10):1139-74.

(12)		 	Friden	T,	Roberts	D,	Ageberg	E,	Walden	M,	Zatterstrom	R.	
Review	of	knee	proprioception	and	the	relation	to	extremity	
function	after	an	anterior	cruciate	ligament	rupture.	J	Orthop	
Sports	Phys	Ther	2001	Oct;31(10):567-76.

(13)		 	Roberts	D,	Friden	T,	Zatterstrom	R,	Lindstrand	A,	Moritz	U.		
Proprioception	in	people	with	anterior	cruciate	ligament-	
deficient	knees:	comparison	of	symptomatic	and	asymptomatic	
patients.	J	Orthop	Sports	Phys	Ther	1999	Oct;29(10):587-94.

(14)		 	Palmieri-Smith	RM,	McLean	SG,	shton-Miller	JA,	Wojtys	EM.	
Association	of	quadriceps	and	hamstrings	cocontraction		
patterns	with	knee	joint	loading.	J	Athl	Train	2009	
May;44(3):256-63.

(15)		 	Bryant	AL,	Creaby	MW,	Newton	RU,	Steele	JR.	Dynamic	restraint	
capacity	of	the	hamstring	muscles	has	important	functional	
implications	after	anterior	cruciate	ligament	injury	and	anterior	
cruciate	ligament	reconstruction.	Arch	Phys	Med	Rehabil	2008	
Dec;89(12):2324-31.

(16)		 	Ageberg	E,	Pettersson	A,	Friden	T.	15-year	follow-up	of	
neuromuscular	function	in	patients	with	unilateral	nonrecon-
structed	anterior	cruciate	ligament	injury	initially	treated	with	
rehabilitation	and	activity	modification:	a	longitudinal		
prospective	study.	Am	J	Sports	Med	2007	Dec;35(12):2109-17.

(17)		 	Keays	SL,	Bullock-Saxton	JE,	Newcombe	P,	Keays	AC.	The		
relationship	between	knee	strength	and	functional	stability	
before	and	after	anterior	cruciate	ligament	reconstruction.		
J	Orthop	Res	2003	Mar;21(2):231-7.

(18)		 	Tsepis	E,	Vagenas	G,	Ristanis	S,	Georgoulis	AD.	Thigh	muscle	
weakness	in	ACL-deficient	knees	persists	without	structured	
rehabilitation.	Clin	Orthop	Relat	Res	2006	Sep;450:211-8.

(19)		 	de	Jong	SN,	van	Caspel	DR,	van	Haeff	MJ,	Saris	DB.	Functional	
assessment	and	muscle	strength	before	and	after	reconstruc-
tion	of	chronic	anterior	cruciate	ligament	lesions.	Arthroscopy	
2007	Jan;23(1):21-8.

RefeRenceR
Ingrid eitzen. Rehabilitering efter rekonstruktion af forreste korsbånd. Fysioterapeuten nr. 1 2011. 



(30)			Keays	SL,	Newcombe	PA,	Bullock-Saxton	JE,	Bullock	MI,		
Keays	AC.	Factors	Involved	in	the	Development	of	Osteoarthritis	
Following	Anterior	Cruciate	Ligament	Surgery.	Am	J	Sports	Med	
2010	Jan	5.

(31)		 	Hurd	WJ,	Axe	MJ,	Snyder-Mackler	L.	A	10-year	prospective	trial	
of	a	patient	management	algorithm	and	screening	examination	
for	highly	active	individuals	with	anterior	cruciate	ligament		
injury:	Part	2,	determinants	of	dynamic	knee	stability.		
Am	J	Sports	Med	2008	Jan;36(1):48-56.

(32)		 	Frobell	RB,	Roos	EM,	Roos	HP,	Ranstam	J,	Lohmander		
LS.	A	randomized	trial	of	treatment	for	acute	anterior	cruciate	
ligament	tears.	N	Engl	J	Med	2010	Jul	22;363(4):331-42.

(33)		 	Kessler	MA,	Behrend	H,	Henz	S,	Stutz	G,	Rukavina	A,	Kuster	MS.	
Function,	osteoarthritis	and	activity	after	ACL-rupture:		
11	years	follow-up	results	of	conservative	versus		
reconstructive	treatment.	Knee	Surg	Sports	Traumatol		
Arthrosc	2008	May;16(5):442-8.

(34)		 	Kostogiannis	I,	Ageberg	E,	Neuman	P,	Dahlberg	L,	Friden	T,	
Roos	H.	Activity	level	and	subjective	knee	function	15	years	after	
anterior	cruciate	ligament	injury:	a	prospective,	longitudinal	
study	of	nonreconstructed	patients.	Am	J	Sports	Med	2007	
Jul;35(7):1135-43.

(35)		 	Muaidi	QI,	Nicholson	LL,	Refshauge	KM,	Herbert	RD,	Maher	CG.	
Prognosis	of	conservatively	managed	anterior	cruciate	ligament	
injury:	a	systematic	review.	Sports	Med	2007;37(8):703-16.

(36)		 	Carey	JL,	Dunn	WR,	Dahm	DL,	Zeger	SL,	Spindler	KP.	A		
systematic	review	of	anterior	cruciate	ligament	reconstruction	
with	autograft	compared	with	allograft.	J	Bone	Joint	Surg		
Am	2009	Sep;91(9):2242-50.

(37)		 	Lewis	PB,	Parameswaran	AD,	Rue	JP,	Bach	BR,	Jr.	Systematic		
review	of	single-bundle	anterior	cruciate	ligament		
reconstruction	outcomes:	a	baseline	assessment	for		
consideration	of	double-bundle	techniques.	Am	J	Sports	Med	
2008	Oct;36(10):2028-36.

(38)		 	Grodski	M,	Marks	R.	Exercises	following	anterior	cruciate		
ligament	reconstructive	surgery:	biomechanical	considera-
tions	and	efficacy	of	current	approaches.	Res	Sports	Med	
2008;16(2):75-96.

(39)		 	van	Grinsven	S.,	van	Cingel	RE,	Holla	CJ,	van	Loon	CJ.		
Evidence-based	rehabilitation	following	anterior	cruciate		
ligament	reconstruction.	Knee	Surg	Sports	Traumatol	Arthrosc	
2010	Jan	13.

(20)		 	Ingersoll	CD,	Grindstaff	TL,	Pietrosimone	BG,	Hart	JM.		
Neuromuscular	consequences	of	anterior	cruciate	ligament	
injury.	Clin	Sports	Med	2008	Jul;27(3):383-404.

(21)		 	Konishi	Y,	Fukubayashi	T,	Takeshita	D.	Mechanism	of	quadriceps	
femoris	muscle	weakness	in	patients	with	anterior	cruciate		
ligament	reconstruction.	Scand	J	Med	Sci	Sports	2002	
Dec;12(6):371-5.

(22)		 	Konishi	Y,	Ikeda	K,	Nishino	A,	Sunaga	M,	Aihara	Y,	Fukubayashi	
T.	Relationship	between	quadriceps	femoris	muscle	volume	and	
muscle	torque	after	anterior	cruciate	ligament	repair.		
Scand	J	Med	Sci	Sports	2007	Dec;17(6):656-61.

(23)		 	Konishi	Y,	Aihara	Y,	Sakai	M,	Ogawa	G,	Fukubayashi	T.	Gamma	
loop	dysfunction	in	the	quadriceps	femoris	of	patients	who	
underwent	anterior	cruciate	ligament	reconstruction	remains	
bilaterally.	Scand	J	Med	Sci	Sports	2007	Aug;17(4):393-9.

(24)		 	Williams	GN,	Chmielewski	T,	Rudolph	K,	Buchanan	TS,		
Snyder-Mackler	L.	Dynamic	knee	stability:	current	theory		
and	implications	for	clinicians	and	scientists.	J	Orthop	Sports	
Phys	Ther	2001	Oct;31(10):546-66.

(25)		 	Keays	SL,	Bullock-Saxton	JE,	Keays	AC,	Newcombe	PA,	Bullock	
MI.	A	6-year	follow-up	of	the	effect	of	graft	site	on	strength,	
stability,	range	of	motion,	function,	and	joint	degeneration	
after	anterior	cruciate	ligament	reconstruction:	patellar	tendon	
versus	semitendinosus	and	Gracilis	tendon	graft.	Am	J	Sports	
Med	2007	May;35(5):729-39.

(26)		 	Palmieri-Smith	RM,	Thomas	AC,	Wojtys	EM.	Maximizing	
quadriceps	strength	after	ACL	reconstruction.	Clin	Sports	Med	
2008	Jul;27(3):405-24.

(27)		 	Keays	SL,	Bullock-Saxton	J,	Keays	AC.	Strength	and	function	
before	and	after	anterior	cruciate	ligament	reconstruction.		
Clin	Orthop	Relat	Res	2000	Apr;(373):174-83.

(28)		 	Natri	A,	Jarvinen	M,	Latvala	K,	Kannus	P.	Isokinetic	muscle	
performance	after	anterior	cruciate	ligament	surgery.		
Long-term	results	and	outcome	predicting	factors	after	primary	
surgery	and	late-phase	reconstruction.	Int	J	Sports	Med	1996	
Apr;17(3):223-8.

(29)		 	Williams	GN,	Buchanan	TS,	Barrance	PJ,	Axe	MJ,	Snyder-Mackler	
L.	Quadriceps	weakness,	atrophy,	and	activation	failure	in		
predicted	noncopers	after	anterior	cruciate	ligament	injury.		
Am	J	Sports	Med	2005	Mar;33(3):402-7.

side  02

k
n

æ
r

e
h

a
b

ilit
e

r
in

g
 

r



fysioterapeuten     nr. 01   januar  2011side 03

(51)		 	Fitzgerald	GK,	Axe	MJ,	Snyder-Mackler	L.	A	decision-making	
scheme	for	returning	patients	to	high-level	activity	with		
nonoperative	treatment	after	anterior	cruciate	ligament		
rupture.	Knee	Surg	Sports	Traumatol	Arthrosc	2000;8(2):76-82.

(52)		 	Reid	A,	Birmingham	TB,	Stratford	PW,	Alcock	GK,	Giffin	JR.	Hop	
testing	provides	a	reliable	and	valid	outcome	measure	during	
rehabilitation	after	anterior	cruciate	ligament	reconstruction.	
Phys	Ther	2007	Mar;87(3):337-49.

(53)		 	Noyes	FR,	Barber	SD,	Mangine	RE.	Abnormal	lower	limb		
symmetry	determined	by	function	hop	tests	after	anterior	cru-
ciate	ligament	rupture.	Am	J	Sports	Med	1991	Sep;19(5):513-8.

(54)		 	Eitzen	I,	Moksnes	H,	Snyder-Mackler	L,	Engebretsen	L,		
Risberg	MA.	Functional	tests	should	be	accentuated	more	in	the	
decision	for	ACL	reconstruction.	Knee	Surg	Sports	Traumatol	
Arthrosc	2010	Apr	22.

(55)		 	Bandholm	T,	Thorborg	K.	Måling	af	muskelstyrke	i	klinisk		
praksis.	Fysioterapeuten	2010	Aug	25;(12):10-20.

(56)		 	Andrade	MS,	Cohen	M,	Picarro	IC,	Silva	AC.	Knee	performance	
after	anterior	cruciate	ligament	reconstruction.	Isokinetics	and	
Exercise	Science	2009;10:81-6.

(57)		 	Croisier	JL,	Malnati	M,	Reichard	LB,	Peretz	C,	Dvir	Z.	Quadriceps	
and	hamstring	isokinetic	strength	and	electromyographic		
activity	measured	at	different	ranges	of	motion:	a	reproducibi-
lity	study.	J	Electromyogr	Kinesiol	2007	Aug;17(4):484-92.

(58)		 	Dvir	Z.	Isokinetics.	Muscle	testing,	interpretation	and	clinical	
applications.	Second	edition	ed.	London;	Churchill	Livingstone;	
2004.

(59)		 	Lephart	SM,	Kocher	MS,	Harner	CD,	Fu	FH.	Quadriceps	strength	
and	functional	capacity	after	anterior	cruciate	ligament	re-
construction.	Patellar	tendon	autograft	versus	allograft.	Am	J	
Sports	Med	1993	Sep;21(5):738-43.

(60)			Pua	YH,	Bryant	AL,	Steele	JR,	Newton	RU,	Wrigley	TV.	Isokinetic	
dynamometry	in	anterior	cruciate	ligament	injury	and	recon-
struction.	Ann	Acad	Med	Singapore	2008	Apr;37(4):330-40.

(61)		 	Eitzen	I,	Eitzen	TJ,	Holm	I,	Snyder-Mackler	L,	Risberg	MA.	Ante-
rior	Cruciate	Ligament-Deficient	Potential	Copers	and	Nonco-
pers	Reveal	Different	Isokinetic	Quadriceps	Strength	Profiles	in	
the	Early	Stage	After	Injury.	Am	J	Sports	Med	2010	Jan	28.

(62)		 	Roos	EM,	Roos	HP,	Ekdahl	C,	Lohmander	LS.	Knee	injury	and	
Osteoarthritis	Outcome	Score	(KOOS)-validation	of	a	Swedish	
version.	Scand	J	Med	Sci	Sports	1998	Dec;8(6):439-48.

(40)			Risberg	M.A,	Lewek	M,	Snyder-Mackler	L.	A	systematic	review	
of	evidence	for	anterior	cruciate	ligament	rehabilitation:	how	
much	and	what	type?	Physical	Therapy	in	Sport	2004;5:125-45.

(41)		 	Eitzen	I,	Risberg	MA,	Holm	I.	Preoperative	quadriceps	strength	is	
a	significant	predictor	of	knee	function	two	years	after	anterior	
cruciate	ligament	reconstruction.	Br	J	Sports	Med	2009	Feb	17.

(42)		 	Eitzen	I,	Moksnes	H,	Snyder-Mackler	L,	Risberg	M.	A	progressive	
five-week	exercise	therapy	program	is	sufficient	to	restore		
muscle	strength	and	knee	function	early	after	ACL-injury.	
J	Orthop	Sports	Phys	Ther	2010;Submitted	Dec	2009.

(43)		 	Heiderscheit	BC,	Sherry	MA,	Silder	A,	Chumanov	ES,	Thelen	
DG.	Hamstring	strain	injuries:	recommendations	for	diagnosis,	
rehabilitation,	and	injury	prevention.	J	Orthop	Sports	Phys		
Ther	2010	Feb;40(2):67-81.

(44)			American	College	of	Sports	Medicine	position	stand.	Progression	
models	in	resistance	training	for	healthy	adults.	Med	Sci	Sports	
Exerc	2009	Mar;41(3):687-708.

(45)		 	Mikkelsen	C,	Werner	S,	Eriksson	E.	Closed	kinetic	chain	alone	
compared	to	combined	open	and	closed	kinetic	chain	exercises	
for	quadriceps	strengthening	after	anterior	cruciate	ligament	
reconstruction	with	respect	to	return	to	sports:	a	prospective	
matched	follow-up	study.	Knee	Surg	Sports	Traumatol	Arthrosc	
2000;8(6):337-42.

(46)		 	Morrissey	MC,	Perry	MC,	King	JB.	Is	knee	laxity	change	after	ACL	
injury	and	surgery	related	to	open	kinetic	chain	knee	extensor	
training	load?	Am	J	Phys	Med	Rehabil	2009	May;88(5):369-75.

(47)		 	Bent	NP,	Wright	CC,	Rushton	AB,	Batt	ME.	Selecting	outcome	
measures	in	sports	medicine:	a	guide	for	practitioners	using	the	
example	of	anterior	cruciate	ligament	rehabilitation.	Br	J	Sports	
Med	2009	Dec;43(13):1006-12.

(48)			Bagiella	E.	Clinical	trials	in	rehabilitation:	single	or	multiple		
outcomes?	Arch	Phys	Med	Rehabil	2009	Nov;90(11	Suppl):	
S17-S21.

(49)		 	Wright	RW.	Knee	sports	injury	outcome	measures.	
	J	Knee	Surg	2005	Jan;18(1):69-72.

(50)		 	Eastlack	ME,	Axe	MJ,	Snyder-Mackler	L.	Laxity,	instability,		
and	functional	outcome	after	ACL	injury:	copers	versus		
noncopers.	Med	Sci	Sports	Exerc	1999	Feb;31(2):210-5.



side 04

(74)		 	Thelin	N,	Holmberg	S,	Thelin	A.	Knee	injuries	account	for	the	
sports-related	increased	risk	of	knee	osteoarthritis.	Scand	J	Med	
Sci	Sports	2006	Oct;16(5):329-33.

(75)		 	Fithian	DC,	Paxton	EW,	Stone	ML,	Luetzow	WF,	Csintalan	RP,	
Phelan	D,	et	al.	Prospective	trial	of	a	treatment	algorithm	for	
the	management	of	the	anterior	cruciate	ligament-injured	knee.	
Am	J	Sports	Med	2005	Mar;33(3):335-46.

(63)		 	Irrgang	JJ,	Snyder-Mackler	L,	Wainner	RS,	Fu	FH,	Harner	CD.	
Development	of	a	patient-reported	measure	of	function	of	the	
knee.	J	Bone	Joint	Surg	Am	1998	Aug;80(8):1132-45.

(64)			Irrgang	JJ,	Ho	H,	Harner	CD,	Fu	FH.	Use	of	the	International	Knee	
Documentation	Committee	guidelines	to	assess	outcome	fol-
lowing	anterior	cruciate	ligament	reconstruction.		
Knee	Surg	Sports	Traumatol	Arthrosc	1998;6(2):107-14.

(65)		 	Irrgang	JJ,	Anderson	AF,	Boland	AL,	Harner	CD,	Kurosaka	M,	
Neyret	P,	et	al.	Development	and	validation	of	the	international	
knee	documentation	committee	subjective	knee	form.		
Am	J	Sports	Med	2001	Sep;29(5):600-13.

(66)		 	Irrgang	JJ,	Anderson	AF,	Boland	AL,	Harner	CD,	Neyret	P,	
Richmond	JC,	et	al.	Responsiveness	of	the	International	Knee	
Documentation	Committee	Subjective	Knee	Form.	Am	J	Sports	
Med	2006	Oct;34(10):1567-73.

(67)		 	Myklebust	G,	Bahr	R.	Return	to	play	guidelines	after	anterior	
cruciate	ligament	surgery.	Br	J	Sports	Med	2005	Mar;39(3):	
127-31.

(68)			Waldén	M,	Hägglund	M,	Ekstrand	J.	High	risk	of	new	knee	injury	
in	elite	footballers	with	previous	anterior	cruciate	ligament	
injury.	Br	J	Sports	Med	2006;40(1):158-62.

(69)		 	Lohmander	LS,	Englund	PM,	Dahl	LL,	Roos	EM.	The	long-term	
consequence	of	anterior	cruciate	ligament	and	meniscus	injuries:	
osteoarthritis.	Am	J	Sports	Med	2007	Oct;35(10):1756-69.

(70)		 	Gillquist	J,	Messner	K.	Anterior	cruciate	ligament	reconstruction	
and	the	long-term	incidence	of	gonarthrosis.	Sports	Med	1999	
Mar;27(3):143-56.

(71)		 	Lohmander	LS,	Ostenberg	A,	Englund	M,	Roos	H.	High		
prevalence	of	knee	osteoarthritis,	pain,	and	functional		
limitations	in	female	soccer	players	twelve	years	after	anterior	
cruciate	ligament	injury.	Arthritis	Rheum	2004	Oct;50(10):	
3145-52.

(72)		 	Shelbourne	KD,	Gray	T.	Minimum	10-year	results	after	ante-
rior	cruciate	ligament	reconstruction:	how	the	loss	of	normal	
knee	motion	compounds	other	factors	related	to	the	develop-
ment	of	osteoarthritis	after	surgery.	Am	J	Sports	Med	2009	
Mar;37(3):471-80.

(73)		 	Roos	EM.	Joint	injury	causes	knee	osteoarthritis	in	young	adults.	
Curr	Opin	Rheumatol	2005	Mar;17(2):195-200.

k
n

æ
r

e
h

a
b

ilit
e

r
in

g
 




