VIKTIGA FAKTORER OCH
BEHANDLINGSALTERNATIV
(Se inuti för mer detaljer)

ATT HANTERA MINA

FRÄMRE KNÄSMÄRTOR

VIKTIGA
BEHANDLINGSALTERNATIV

VIKTIGA FAKTORER SOM DU
BÖR FOKUSERA PÅ
1.

Nedsatt funktion av
svaga höftmuskler

1.

Övningar ger ökad styrka
och funktion av höft- och
lårmusklerna

2.

Tejpning av knäskålen för att
minska smärtan på kort sikt.

3.

Skoinlägg med stöd om
foten faller inåt för mycket
(ökad pronation)

1.
2.

Nedsatt funktion av
svaga lårmuskler

3.

Om foten faller inåt
(ökad pronation)

2.

3.

ÅTGÄRDER FÖR ATT HANTERA DIN FRÄMRE KNÄSMÄRTA
1.

Om du tror att du har främre knäsmärta bör du söka hjälp så snart som möjligt. Detta ökar
dina chanser för en framgångsrik rehabilitering.

2.

Det finns många effektiva behandlingsalternativ som du kan diskutera med din terapeut.

3.

Du får bättre effekt av din
rehabilitering om du gör en aktiv
insats.

4.

Att justera din fysiska aktivitetsnivå
är ofta det första steget mot en
framgångsrik rehabilitering.

5

Se till att du sakta och säkert ökar din
fysiska aktivitetsnivå (figur 5).
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Patellofemoral smärta, också kallad främre knäsmärta (smärta omkring eller bakom knäskålen) är
mycket vanligt och påverkar män och kvinnor på alla aktivitetsnivåer. Patellofemoral smärta kan
ofta resultera i knäsmärta under vanliga dagliga aktiviteter såsom promenader, löpning, sittande
och trappgång.
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Figur 5: Stegvis och säker upptrappning av
aktivitetsnivå.

Detta informationsmaterial är framställt av Dr. Christian Barton och Dr. Michael Rathleff, som en del av ett icke kommersiellt
projekt. Översatt till svenska av fysioterapeuter Deborah Strand och Jenny Nilsson. Ytterligare information kan hittas på:
patellofemoral.completesportscare.com.au

Det finns många orsaker till patellofemoral smärta och därför många olika behandlingsalternativ.
Informationen i denna folder kan hjälpa dig hitta den lämpligaste behandlingen för din knäsmärta. För ytterligare information om behandling av din knäsmärta rekommenderas att du kontaktar
kvalificerad personal inom sjukvården.

VAD KAN VARA ORSAKEN
TILL MINA KNÄSMÄRTOR?
Ökad belastning eller varierad och snabb
ökning av fysisk aktivitetsnivå som ditt knä inte
klarar av (figur 1) är sannolikt en bidragande
orsak till utveckling av smärtor. Ett olämpligt
rörelsemönster kan också bidra till att knäskålen
rör sig mot utsidan av knäet (Figur 2), istället för
att röra sig normalt i sin fåra.
Flera faktorer kan leda till denna olämpliga
rörelse av knäskålen (figur 3). Det finns
ytterligare faktorer som kan bidra till
utvecklingen av främre knäsmärta, till exempel
ditt knäs struktur, tidigare skador, tidigare
operationer och andra sjukdomar. Dessa
faktorer kan du diskutera med din terapeut.
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Figur1: Varierad och snabb ökning av aktivitetsnivå kan
leda till främre knäsmärtor.

1.

2.

1.

2.

4.

Figur 3: Rörelser som kan leda till att
knäskålen rör sig utanför sitt normala
spår.

Träning

Andra behandlingar

VILKA TRÄNINGSPRINCIPER ÄR VIKTIGA?
1.
Din terapeut kan föreslå en period av vila
innan du börja träna igen.

SMÄRTLINDRING
1.
Tejpning kan minska smärta kortsiktigt. Din
terapeut kan tejpa dig eller lära dig hur du
gör.
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Figur 2: Detta illustrerar hur knäskålen
rör sig utanför sitt normala spår.

3.

BEHANDLINGSALTERNATIV

(God kvalitet på övningar är nyckeln till en framgångsrik rehabilitering)

Bäckenet faller mot motsatt sida vilket ökar
spänningen på utsidan av benet. Detta
medför att knäskålen dras mot utsidan.
Höften viker sig inåt på grund av svaghet
och dålig funktion i höftmusklerna, och då
roteras lårbenet under knäskålen.

3.

Lårmusklerna är svaga eller fungerar dåligt,
vilket leder till bristande stöd för knä och
knäskålen.

4.

Foten faller inåt vilket medför att skenbenet
och knäet roterar inåt under knäskålen.

I början kan sittande eller liggande övningar
hjälpa att stärka dina höft- och lårmuskler
utan smärta.

3.

När smärtan tillåter bör övningar utföras i
stående för att efterlikna vardagliga aktiviteter.

4.

Din terapeut bör övervaka dig när du utför
nya övningar för att försäkra korrekt teknik.

5.

Användning av speglar och videoinspelningar kan hjälpa dig med korrekt teknik när
du gör övningarna hemma.

6.

Övningarna kommer inte att hjälpa dig om
inte tekniken är korrekt eller om de inte
utförs regelbundet.

VILKA ÖVNINGAR SKA JAG GÖRA?
1.
Svaghet och nedsatt funktion av höft- och
lårmusklerna är vanligt, så du kommer förmodligen att behöva göra övningar för att
förbättra detta.
2.

Ibland behövs det även övningar för fötterna eller ryggen.

3.

Du kommer möjligen att behöva töja vaden,
lårens fram- eller baksida.

4.

Övningarnas svårighetsgrad bör ökas
stegvist tills du klarar aktiviteter som tidigare gav smärta (knäböj, trappor, löpning,
osv.). Detta för att försäkra ett bra rörelsemönster under utförandet (Figur 4 - exempel).

2.

Ett knäskydd kan ibland också minska smärta.

3.

Skoinlägg kan ibland minska dina knäbesvär
– din terapeut kan hjälpa dig bedöma vilka
inlägg som passar, eller hänvisa dig till någon
som kan.

4a. Dålig kontroll av höft 4b. Bättre kontroll av höft
och bäcken.
och bäcken.
Figure 4. Gång nerför trappor

PÅ VILKA ANDRA SÄTT KAN MIN TERAPEUT
HJÄLPA?
1.
Guida dig i de lämpligaste övningarna och
andra behandlingar.
2.

Besvara andra frågor angående din
knäsmärta, och vid behov förklara detaljerna i
denna folder.

3.

Hjälpa dig att förstå varför du har knäsmärta,
vilka faktorer som kan ha orsakat smärtan,
samt hur du kan modifiera din aktivitet för
att minska smärtan och försäkra en bra
rehabilitering.

4.

Erbjuda manuell behandling som möjligen
kan vara viktigt för att förbättra smärta och
rörlighet.

