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Kasuistikk 1

Behandlingsalternativer
• Kirurgisk behandling
• Ikke-operativ behandling
–
–
–
–
–

Eksentrisk trening
Heavy Slow Resistance Training
Skleroserende injeksjoner
Trykk-/sjokkbølge
PRP injeksjoner

I alle tilfeller: Systematisk rehabilitering er helt
avgjørende for å etablere belastningstoleranse i senen

Fotballspillende gutt 13 år som trener 3 ganger i uka. I
tillegg fotball hver dag på skolen. Fremre knesmerter
siden august 2011. Ultralyd vist neovaskularisering i
patellasenen.

A.
B.
C.
D.

Sjokk-/trykkbølgebehandling
Kortisoninjeksjon
Eksentrisk trening
Annet
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Kasuistikk 2
Jente 16 år som spiller volleyball 3 treninger i uka +
kamper i helger. Akutte smerter ved landing etter hopp
for 6 måneder siden. Smerter i trapper og etter
trening/kamp.

A.
B.
C.
D.

Heavy Slow Resistance Training
Kortisoninjeksjon
Eksentrisk trening
Operasjon

Kasuistikk 3
Mann 35 år. Innebandy 1-2 ganger per uke. Fremre
knesmerter siste 2 år. Gjennomført eksentrisk
treningsprogram gjennom sesongen uten å bli bra.

A.
B.
C.
D.

Quadricepsfunksjon ved patellasenetendinopati

Heavy Slow Resistance Training
Kortisoninjeksjon
Eksentrisk trening
Sjokk-/trykkbølgebehandling

Stabilitet i kneet
STRUKTURELL FAKTOR

Quadriceps styrkeutvikling 90-0

NEVRAL FAKTOR

MUSKULÆR FAKTOR

Surgical Treatment Compared with Eccentric Training
for Patellar Tendinopathy (Jumper's Knee): A
Randomized, Controlled Trial

Smerter
Patholgy precedes pain

Pain resolves before tissue normalization

Roald Bahr; Bjørn Fossan; Sverre Løken; Lars Engebretsen
The Journal of Bone & Joint Surgery. 2006

•
•
•
•
•

12 uker trening, 3x12 reps på skråbrett 2 ganger per dag
Kirugi inkluderte rehab med progresjon til eksentrisk trening
Begge grupper betydelig bedre (VISA score)
Ingen forskjell mellom gruppene
Kun 12/35 (34%) symptomfrie etter 12 måneder

Kongsgaard and Langberg, SJMSS 2011
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Kongsgaard et al. 2009
• HSRT
– 3 øvelser 3 ganger per uke i 12 uker
– Starter med 3x15 og utvikles til 3x6
– Langsomt = 6-8 sekunder per repetisjon

• Eksentrisk
– 3x15 på skråbrett 2 ganger per dag

• Kortison
– UL veiledet – 2 injeksjoner (4 uker mellom)

Kongsgaard et al. 2009

Sjokkbølge – trykkbølge
ESWT – rESWT

Det enkleste er en pistol!

ESWT eldst på markedet, rESWT nyere, rimeligere,
mindre smerter og enklere å bruke
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Resultat av søk
• 54 RCT’er

Bivirkninger?
• Smerte, hevelse og uvelhet vanlig, særlig ved
høyenergi ESWT

– 49 på ESWT
• 12 på rotatorcuff m/kalknedslag (5 inkludert)
• 2 på rotatorcuff u/kalknedslag (1 inkludert)
• 12 på lateral epicondylitt (7 inkludert)
• 23 på plantar fasciittis (10 inkludert)

• Også bivirkninger, i form av akutt bursitt,
parestesier og besvimelse under behandling
er rapportert

– 5 på rESWT (4 inkludert)

Konklusjon
sjokk- og trykkbølge

Ultralydveiledede skleroserende injeksjoner

• ESWT
– har kun effekt på kalkskulder
– Ingen effekt på lidelser uten kalknedslag

• rESWT
– Nyere behandlingsform, mindre smertefull og
enklere å bruke
– MEN: få gode studier så langt
– tyder på positiv effekt på kalkskulder og lateral
epicondylitt

• 33 eliteutøvere (5 kvinner, 28 menn)
• 33% søkte artroscopisk behandling i perioden
• VISA score
– Baseline:
55 (range 28-71)
– 12 mnd:
81 (range 31-100)
– 24 mnd:
89 (range 73-100)
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Barn og ungdom

Barn med fremre knesmerter
Diagnoser
• Tendinopati?
• Mb.Sinding-Larsen?
• Mb.Osgood-Schlatter?
• Dicoid menisk?
• Patellainstabilitet?
• Osteochondritis dissecans?
• Osteosarcom?

Behandling
Som hovedregel er smerter
relatert til muskulær
instabilitet eller vekstsoner i
patella eller tibia.
Behandlingen er primært
justering av totalbelastning og
alternativ trening.

Mb.Sinding-Larsen-Johansson
•
•
•
•

Oppstår i vekstperioder
Justere belastning
Alternativ trening
Stabilitetstrening
– Ankel
– Kne
– Hofte

Rehabilitering

Hvorfor er det viktig at rehabiliteringen starter tidlig?

Å holde benet i ro og
”vente og se” 2-3 uker
er aldri riktig
behandling!
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24-7 perspektiv

Rehabilitering
Hvordan bør vi gjøre det?

Avgjørende å bevisstgjøre totalbelastning
•
•
•
•
•

Faser i rehabilitering

Tett oppfølging av fysio
Informerte pasienter
Rehabilitering i faser
Funksjonelle tester
Tålmodighet

Fase 1: Akuttfasen

• Preoperativ fase: Optimalisere knefunksjon
• Fase 1, akuttfasen: Minimalisere hevelse, fjerne
smerte, øke ROM, informasjon
• Fase 2, rehabiliteringsfasen: Progressiv og
funksjonell fase, NMT, ADL-øvelser, muskulær
funksjonstrening, selvstendiggjøring
• Fase 3, tilbake til idrett: Styrketrening, hurtighet,
eksplosivitet, idrettsspesifikke øvelser

• Få ned hevelse og øke ROM
– PRICE, bevegelse og smertelindring
• Reaktivere muskulatur
– Aktive isometriske øvelser
– Elektrisk muskelstimulering
– Trene tilstøtende ledd og muskler

• Fase 4, sekundærforebygging

Fase 2: Rehabiliteringsfasen
• Fysio tilstede med hjernen på!!
• Progresjon styres av funksjon
• Smerte som primær indikator
• NMT og styrketrening
• Dynamisk leddstabilitet

Fase 3: Tilbake til idrett
• Stabilitet i funksjoner (hopp, hink)
• Gradvis introduksjon av støtbelastning
– Hopp og løp
– Fokusere på myke landinger med fleksjon

• Utvikle muskelkraft
– Åpen kjede, eksentrisk og hopp
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Tilbake til idrett?

Tilbake til idrett

Kriterier for retur til idrett
•
•
•
•

Muskelstyrke > 90%
Funksjonelle tester >90%
IKDC-2000 spørreskjema >90%
Gjennomført gradvis tilbakeføring i idrett uten
hevelse og smerter

Isokinetisk styrketesting

Funksjonsvurdering og testing
•
•
•

Klar for operasjon?
Retur til idrett?
Resultat veileder
videre rehabilitering
–
–

Analyse av kurve
Kraftutvikling –
muskelfiberrekruttering
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Hoppetester

Rehabilitering – Fase 4
• Regelmessig sirkulasjonstrening
• Styrketrening
• Nevromuskulær trening
• Gjøre de aktivitetene som var målet for
rehabiliteringen 

Hoppende benpress
Styrketrening

Styrketrening generelt ved Jumpers knee
•
•
•
•

Nevromuskulær trening

Tren tungt (når mulig)!
Både åpen og lukket kjede
Fokus på quadriceps og hamstrings
Tenk både volum og rekruttering ift. øvelsesutvalg

• Hva er optimal stimulering av senen?
(Editorial SJMSS 2011:21:1-2)
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Nevromuskulær trening
• Gjennom hele forløpet
• Tolereres tidlig
• Prinsipp: Alltid finne et nivå pasienten mestrer – så
vidt
– OBS: Stabilisering av hofte

Smart oppsett av rehabilitering

Kasuistikk 1
Fotballspillende gutt 13 år som trener 3 ganger i uka. I
tillegg fotball hver dag på skolen. Fremre knesmerter
siden august 2011. Ultralyd vist neovaskularisering i
patellasenen.

A.
B.
C.
D.

Kasuistikk 2
Jente 16 år som spiller volleyball 3 treninger i uka +
kamper i helger. Akutte smerter ved landing etter hopp
for 6 måneder siden. Smerter i trapper og etter
trening/kamp.

A.
B.
C.
D.

Heavy Slow Resistance Training
Kortisoninjeksjon
Eksentrisk trening
Operasjon (partiell ruptur?)

Sjokk-/trykkbølgebehandling
Kortisoninjeksjon
Eksentrisk trening
Annet

Kasuistikk 3
Mann 35 år. Innebandy 1-2 ganger per uke. Fremre
knesmerter siste 2 år. Gjennomført eksentrisk
treningsprogram gjennom sesongen uten å bli bra.

A.
B.
C.
D.
E.

Heavy Slow Resistance Training
Kortisoninjeksjon
Eksentrisk trening
Sjokk-/trykkbølgebehandling
Pause fra innebandy
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Take home messages patellasenetendinopati
• Still riktig diagnose
• Riktig dosering av øvelser
– Tenk stimulering og restitusjon

•
•
•
•

Gi pasienten grundig informasjon
Barn er ikke små voksne
Ingen smerter er ikke det samme som frisk
Fullfør rehabiliteringen
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