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How surgeons decide which individuals who should undergo surgery after an ACL 
rupture and their cooperation with physiotherapists

- A qualitative study 

Niemi, H., & Werndin, S

Luleå University of Technology

Abstract (english)

The anterior cruciate ligament (ACL) is one of the most important stabilizing structures in the 

knee. An injury to the ACL is the most common ligament injury that afflicts the knee and can 

in some cases result in permanent reduction of function. The opinions concerning which 

individuals who should undergo surgery versus conservative treatment are divided. In the 

decision about surgery there are several factors to take into account. Regardless of which 

treatment chosen physiotherapeutic rehabilitation is substantial. Cooperation between 

physiotherapists and orthopaedists is of great importance for a successful rehabilitation and 

outcome. The purpose of this study was to study how surgeons in Sweden decide which 

individuals who should undergo surgery, but also to study the team-work between 

physiotherapists and orthopaedists concerning these patients. Method: Eight orthopaedic 

surgeons with 10 years' experience of ACL surgery were interviewed. The data was analyzed 

with a qualitative content analysis inspired by Burnard. Result: The material resulted in four

categories: “Activity level”, “An individual’s physical and mental capacity”, “Surgeons 

clinical examination” and “Experience of cooperation with physiotherapist”. Conclusion:

The decision whether the patient should undergo surgery or not was multifactorial. 

Individuals with high level of activity and high demands on knee-function underwent surgery 

more often. The patient’s individual perceived instability was also of importance in the 

decision- making. Surgeons had great confidence in and work closely with physiotherapists.

Keywords: decision-making, ACL rupture, cooperation, individual factors
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Abstrakt (svenska)

Främre korsbandet är en av knäledens viktigaste stabiliserande strukturer. En korsbandsskada

är den vanligaste ledbandsskadan som drabbar knäleden och kan i vissa fall medföra 

permanenta funktionsnedsättningar. Idag råder delade meningar om vilka individer som ska 

opereras respektive behandlas konservativt. Vid beslutet om operation finns flera faktorer att 

ta hänsyn till. Oavsett behandlingsval är sjukgymnastisk rehabilitering nödvändig. Samarbete 

mellan sjukgymnast och operatör är av stor betydelse för en lyckad rehabilitering och ett bra 

slutresultat. Syftet med denna studie var att ta reda på hur korsbandsoperatörer i Sverige 

beslutar vilka individer som ska genomgå en operation samt se hur samarbetet mellan 

sjukgymnast och operatör fungerar efter en främre korsbandsskada. Metod: Intervjuer 

genomfördes med åtta informanter med 10 års erfarenhet av korsbandsoperationer.

Dataanalysen gjordes genom en kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Burnard. Resultat:

Materialet resulterade i fyra kategorier: ”Aktivitetsnivå”, ”Individens fysiska och mentala 

kapacitet”, ”Operatörens kliniska undersökning” och ”Upplevelse av samarbete med 

sjukgymnast”. Konklusion: Beslutet om operation var multifaktoriellt. Individer med hög 

aktivitetsnivå och höga funktionskrav på knäleden opererades dock i större utsträckning och 

individens subjektivt upplevda instabilitet var av betydelse vid beslutet om operation. 

Operatörer hade stort förtroende och ett nära samarbete med sjukgymnaster.

Nyckelord: beslutsfattande, främre korsbandsskada, individuella faktorer, samarbete
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Främre korsbandsskador är den vanligaste ledbandsskadan som drabbar knäleden (Peterson & 

Renström, 2003). Främre korsbandet är en av knäledens viktigaste stabiliserande strukturer 

och en ruptur av ligamentet kan medföra långvariga och i en del fall permanenta 

funktionsnedsättningar (Holmström & Moritz, 2007). Enligt Kvist (2004) leder skadan till 

statisk och funktionell instabilitet och kan ge förändringar i rörelsemönster samt ökad risk för 

artros.

Främre korsbandet är helt intraartikulärt och det enda ledbandet i knäleden som inte har någon 

relation till ledkapseln (Peterson & Renström, 2003). Ligamentet omsluts helt av knäledens 

ledhinna (Forsberg, Holmström, Karlsson & Renström 2007). Ligamentet går från främre 

delen av centrala tibiaplatån till bakre delen av insidan av laterala femurkondylen och är cirka 

31 mm långt, 10 mm brett och 5 mm tjockt. Det är tvinnat ungefär 90° när knäleden är böjt i 

90° och är som mest spänt vid full sträckning i knäleden (Lysholm & Odensten, 1995;

Forsberg, Holmström, Karlsson & Renström 2007). Främre korsbandet deltar i styrningen av 

knäets rörelser och hindrar i huvudsak skenbenet från att glida framåt sagitellt på lårbenet och 

tillsammans med bakre korsbandet kontrollerar det rotationsläget mellan skenbenet och 

lårbenet (Forsberg, Holmström, Karlsson & Renström 2007). 

Isolerade skador av korsbandet uppstår av vridvåld vid antingen hyperextension eller 

inåtrotation, eller vid utåtrotation och valgusvåld (Peterson & Renström, 2003). 

Kombinationsskador på menisker, ledbrosk och kollateralligament förekommer i 50-80 % av 

fallen och det som påverkar skadekombinationen är traumats riktning, skadesituationen och 

kroppens hastighet (Holmström & Moritz, 2007).

Behandling efter en ruptur av främre korsbandet är av stor betydelse. Konservativ behandling 

innebär att man avstår operation av korsbandet och består av rehabilitering för att återfå 

rörlighet, styrka, uthållighet, kondition och proprioception. Operation innebär en 

rekonstruktion av korsbandet som sedan följs av en rehabilitering som liknar den 

konservativa, men är oftast mer krävande (Holmström & Moritz, 2007). Det har tidigare varit 

mer eller mindre självklart med operation och rekonstruktion av främre korsbandet för att 

återfå fullgod funktion i drabbat knä. Detta ses vid granskning av äldre studier inom detta 

ämne (Jarvinen & Kannus, 1987; Oxfort, Plafki & Wittenberg 1997). Däremot råder delade 

meningar gällande val av behandling i nyare studier. Det finns nu studier som visar på att 

även konservativ behandling ger mycket goda resultat på rupturer av främre korsbandet 
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(Harilainen, Linko, Malmivaara & Seitsalo, 2005; Herbert, Maher, Muaidi, Nicholson, 

Refshauge, 2007; Favejee, Heijboer, Meuffels, Reijman, Verhaar & Vissers, 2008). Likväl 

framhålls det i tillgängliga studier, bland annat en av Karlsson och Roos (1998), att 50 % av 

patienter med främre korsbandsskada oavsett behandling utvecklar artros efter 15 år. 

Blir beslutet att operera finns det idag många alternativa metoder och transplantat, vilket kan 

göra det svårt för kirurgen att välja rätt transplantat (Forsberg, Holmström, Karlsson & 

Renström, 2007). Operationen sker genom artroskopisk teknik och de vanligaste 

transplantaten är patellarsenan eller någon av hamstringssenorna. Författarna tar vidare upp 

att resultatet av en operation beror på faktorer som operationsteknik, rehabilitering och val av 

transplantat (Forsberg, Holmström, Karlsson & Renström 2007).

Den kliniska undersökningen ligger till grund för ortopedens bedömning vid en främre 

korsbandsskada (Bahr & Maehlum, 2004). Enligt Peterson och Renström (2003) är det 

troligen aktivitetsnivån som tas i beaktning då operation övervägs. För att fastställa 

aktivitetsnivå kan man använda sig av en aktivitetsnivåskala (Tegner & Lysholm, 1985).

Skalan är från 1-10, där 0 innebär sjukskrivning och 10 motsvarar bollspel på elitnivå. 

Peterson och Renström (2003) anser även att ålder är en faktor att ta i beaktning då äldre 

individer ofta klarar sig med konservativ behandling, likaså de som är mindre aktiva och inte 

deltar i aktiviteter där vridningar och tvära vändningar förekommer. Författarna anser vidare 

att mycket aktiva individer har mest att vinna på att genomgå en operation. De tar också upp 

att vissa väljer att avvakta operation för att se hur resultatet av den konservativa behandlingen 

ter sig och att operation då kan bli aktuell i ett senare läge om smärta och svullnad utvecklas. 

Peterson och Renström (2003) tycker dock det är viktigt att ha i åtanke att ”vänta och se” 

innebär en del risker eftersom ju mer knäet ger vika desto mer ökar skada på knäled, brosk 

och menisk. Även den subjektivt och objektivt upplevda instabiliteten är en viktig faktor vid 

beslutstagandet om operation (Lysholm & Odensten, 1995). Det är följaktligen många 

individuella faktorer att ta hänsyn till innan operatören beslutar om operation (Peterson & 

Renström, 2003).

Det är viktigt att patienter upplyses om de behandlingsval som finns att tillgå (Peterson & 

Renström, 2003). Oavsett om individen väljer en rekonstruktion av korsbandet eller att avstå 

operation, är sjukgymnastisk rehabilitering nödvändig för att återfå eller normalisera rörlighet 

och muskelfunktion kring knäleden (Holmström & Moritz, 2007). 
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Samarbete mellan sjukgymnast och ortoped är enligt Holmström, Johnsson och Lundbladh 

(1993) av stor betydelse för en lyckad rehabilitering och ett bra slutresultat. För att kunna 

arbeta mot samma mål är en kontinuerlig kontakt mellan behandlande läkare och sjukgymnast

nödvändig. Samarbetet bygger till stor del på en terapeutisk relation, det vill säga förtroende 

och en god kontakt (Holmström, Johnsson & Lundbladh, 1993).
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Syfte

Syftet med denna studie var att ta reda på hur korsbandsoperatörer i Sverige beslutar vilka 

individer som ska genomgå en operation samt se hur samarbetet mellan sjukgymnast och 

operatör fungerar efter en främre korsbandsskada.

Material och metod

Informanter

Inklusionskriterierna var att operatörerna skulle ha minst 10 års erfarenhet av kirurgi av 

främre korsbandet samt vara verksamma i Sverige. Totalt deltog åtta korsbandsoperatörer i 

studien. Samtliga deltagare var män och antalet år som yrkesverksamma varierade mellan 10 

och 27 år.

Procedur

Initialt kontaktades sju operatörer för deltagande i studien, vars namn och kontaktuppgifter 

tillhandahölls via personliga kontakter. Operatörerna kontaktades via e-post med information 

om studien och förfrågan om deltagande (bilaga 1). Av dessa sju operatörer valde tre att delta

i studien. En operatör svarade inte på förfrågan och två operatörer var ej längre verksamma.

En av de icke verksamma operatörerna vidarebefordrade förfrågan till tre andra operatörer, 

varav samtliga uppfyllde inklusionskriterierna och ville delta. Av den andra ej verksamma 

operatören erhölls kontaktuppgifter till en korsbandsoperatör som uppfyllde 

inklusionskriterierna och var verksam inom samma distrikt. Den sistnämnda kontaktades med 

förfrågan och valde därefter delta. En av de sju tillfrågade operatörerna svarade inte men 

vidarebefordrade förfrågan till två andra operatörer. Av dessa två uppfyllde endast en 

inklusionskriterierna och ville delta. Detta resulterade slutligen i att åtta operatörer 

inkluderades i studien. En provintervju genomfördes med en av de korsbandsoperatörer som 

inte längre var verksam för att testa frågorna. Intervjun gav även en ungefärlig uppfattning om 

hur lång tid intervjuerna skulle ta. Inga förändringar av intervjuguiden gjordes efter 

provintervjun. Därefter skickades intervjuguiden (bilaga 2) ut till informanterna via e-post så 

att de skulle ha möjlighet att förbereda sig inför intervjun. I samband med detta fick de även 

ge tre förslag på tider då intervjun skulle kunna genomföras. Därefter bokades tid för intervju. 

Då informanterna var geografiskt spridda över hela Sverige genomfördes samtliga intervjuer 

per telefon. Intervjuerna spelades in med diktafon och tog mellan 10 och 30 minuter. Vid 
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samtliga intervjuer deltog båda författarna varav en ledde intervjun. Eventuella följdfrågor 

kunde ställas av båda. 

Dataanalys

Dataanalysen gjordes genom en kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Burnard (1991). 

Analysen var deskriptiv vilket innebar att fokus lades på att identifiera budskapet som 

förmedlades i texten. Dataanalysen genomfördes enligt Burnard (1991) i 14 steg. 

1. Inspelning av intervju. Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon. 

2. Transkribering av material. Intervjuerna transkriberades ordagrant. 

3. Ta ut meningsbärande enheter ur materialet (kondensering). Det transkriberade materialet 

granskades. Utifrån detta togs meningsbärande enheter ut som var kopplade till syftet.

4. Kodning utifrån kondenserat material. Koder skapades utifrån det kondenserade 

meningsenheterna för att få en mer övergripande förståelse av innehållet.

5. Underkategorier skapades utifrån kodning. Koder med gemensam innebörd delades in en 

underkategori. Slutgiltigt antal underkategorier blev nio stycken. 

6 och 7. Validitetsprövning (var för sig). Materialets underkategorier lästes igenom av 

författarna var för sig. Sedan diskuterades dessa för att se att de täckte hela materialet. 

8. Markering av stycken med understrykningspenna. Stycken markerades för att skilja mellan 

varje del av materialet anknutet till underkategorier.

9 och 10.Uppställning av material i tabellform. En tabell skapades med exempel på 

meningsenhet, kondensering, kodning, underkategori och kategori (tabell 1). De tre 

kategorierna och de nio underkategorierna redovisades i en tabell under resultatdelen (tabell 

2).

11. Informanternas kontroll av materialet för att öka validiteten. Enligt Kvale (1997) kan 

detta steg uteslutas då det kan leda till att informanter vill utelämna eller formulera om sina 

uttalanden. 

12 och 13. Analys av materialet. Materialet analyserades för att hitta citat som stärkte 

underkategorierna i resultatet. 

14. Presentation av resultat och diskussion. Resultat och diskussion presenterades separat. 

Resultatet stärktes med citat.
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande 

enhet

Kondensering Kodning Underkategori Kategori

Det är den upplevda 

instabiliteten hos 

patienten som är det 

allra viktigaste. 

Patienten måste ju 

uppleva en 

instabilitet och gör 

dom det i sitt dagliga 

liv så är det en

indikation för 

operation.

Den upplevda 

instabiliteten är 

viktigast. Patienter

som upplever 

instabilitet 

opereras.

Patienters 

upplevda

instabilitet

Subjektivt 

upplevd 

instabilitet

Operatörens 

kliniska 

undersökning

Etiska aspekter

I förfrågan om deltagande i studien fick informanterna information om studien (bilaga 1). 

Informanterna informerades om att deltagande i studien var helt frivilligt och att de när som 

helst under studiens gång kunde avbryta sitt deltagande. Intervjuerna spelades in och varje 

informant informerades om detta både skriftligt och muntligt före intervjutillfället. Materialet 

avidentifierades genom att inga uppgifter såsom namn, arbetsplats eller arbetsort som kunde 

knytas an till en speciell person, nämndes i studien. En kodlista gällande informanterna 

upprättades. Materialet förvarades inlåst hemma hos författarna och var endast disponibelt för 

författarna, handledaren, examinatorn samt opponenter. Materialet från intervjuerna användes 

endast i studien och raderades sedan, så även kodlistan. Relevant information som besvarade 

frågeställningarna valdes ut av författarna och togs sedan med i slutrapporten. 

Då denna studie inte var någon interventionsstudie var det inte nödvändigt med en 

etikprövning enligt lag 2003:460 (www.riksdagen.se).

http://www.riksdagen.se
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Resultat

Analysen av materialet resulterade i fyra huvudkategorier: ”Aktivitetsnivå”, ”Individens 

fysiska och mentala kapacitet”, ”Operatörens kliniska undersökning” och ”Upplevelse av 

samarbete med sjukgymnast”. Dessa delades sedan in i åtta underkategorier (tabell 2).

Tabell 2. Resultat uppdelat i kategorier och underkategorier

Kategori Underkategori

Aktivitetsnivå Hög aktivitetsnivå 

Höga funktionskrav på knäleden 

Individens fysiska och mentala kapacitet Fysisk status 

Motivation

Operatörens kliniska undersökning Subjektivt upplevd instabilitet 

Objektiv instabilitetsbedömning

Upplevelse av samarbete med sjukgymnast Samverkan och förtroende 

Kontinuerlig kommunikation

Varje citat benämns i slutet med en bokstav från A till H utifrån vilken intervju citatet är 

hämtat från.

Aktivitetsnivå

Under denna kategori återfinns underkategorierna ”Hög aktivitetsnivå” och ”Höga 

funktionskrav på knäleden”. 

Hög aktivitetsnivå

Samtliga informanter menade att individer med hög aktivitetsnivå såsom elit idrottsaktiva 

som försörjer sig på sin idrott samt individer med yrken som ställer höga krav på knäleden 

opereras i större utsträckning. Yrken som togs upp var till exempel yrken inom 

räddningstjänsten och byggnadsbranschen. De flesta informanterna menade även att dessa 

individer opereras mer ofta eftersom de inte har tid att avvakta resultat av den preoperativa 

träningen då de behöver fullgod knäfunktion för att klara av sitt arbete.
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”Om man är artist vilket man är kanske om man är professionell idrottsman, så är det ju ens 

levebröd också. Kan man inte sköta sitt jobb så kan man förstås inte vänta och se fyra 

månader och se hur det går över för man kommer ju inte kunna göra jobbet ändå… det finns 

ju olika krav i olika yrken, tittar man på en del som jobbar inom räddningstjänst och sådana 

här saker har de ju väldigt mycket högre krav på att knäet fungerar för att man ska klara sitt 

arbete överhuvudtaget…” (E)

”… de med hög aktivitetsnivå, om man är idrottsaktiv brukar jag operera direkt…” (C)

”Jag opererar de med högre aktivitetsnivå som utsätter sig för saker som ger dem mer 

besvär.” (B)

Höga funktionskrav på knäleden 

Några informanter tog upp att vilken typ av idrott individen utövar även har betydelse. 

Explosiva idrotter med mycket pivoterande knärörelser, snabba riktningsförändringar, hopp 

och landningar ställer högre krav på knäleden och togs upp som högrisksporter där fler 

individer opereras. Flertalet informanter ansåg att en fotbollsspelare inte kan återgå till sin 

idrott utan rekonstruktion av korsbandet medan en hockeyspelare ofta klarar sig utan en 

operation.

”… dels så är det så att vi vet ju att i vissa idrotter där kommer du inte tillbaka. Jag har inte 

sett en enda fotbollsspelare som har spelat i allsvenskan… som har kommit tillbaka efter en 

korsbandsskada som inte är opererad och det är under 17 års tid. Det finns säkert, men 

därför opererar vi dem för att vi vet att de har större chans att komma tillbaka.” (A)

”Ishockeyspelare klarar sig många gånger mycket bättre utan korsband än till exempel 

fotbollsspelare. Så att det hänger lite kanske på vilken idrott det är… ” (B)

Några informanter ansåg dock att det inte endast är idrottsaktiva som opereras utan även de 

individer som ställer höga krav på knäleden i sin vardag. De menade att det är 

funktionskraven som individen själv ställer på knäet som är avgörande. Informanterna trodde 

emellertid att idrottsaktiva opereras i större utsträckning på grund av att dessa individer har 

högre aktivitetsnivå och därmed högre funktionskrav på sin knäled. Det framkom även att 
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informanterna var mer benägna att operera en yngre individ eftersom de förväntar sig att dem 

ofta har högre funktionskrav på sitt knä än en äldre individ. 

”Patienten ska ha besvär i den aktivitet de vill hålla på med. Det kan antingen vara att bara 

gå på bussen, laga mat i köket, hålla på med en idrott såsom fotboll, ishockey, innebandy 

eller annat…” (H)

”Ålder är det skillnad på, ju äldre man är desto lägre krav har man på knäet… de som är 

unga, aktiva… de som har höga krav och är unga opererar vi…” (C)

Individens fysiska och mentala kapacitet

Under denna kategori återfinns underkategorierna ”Fysisk status” och ”Motivation”.

Fysisk status

Samtliga informanter tog upp individens fysiska status som en mycket viktig faktor vid 

beslutstagandet om operation. Individer som är muskulärt svaga sätts därför i träning inför 

operation eftersom goda fysiska förutsättningar är ett krav för dessa informanter. De menade 

att slutresultatet av operationen blir bättre om individen har god muskulär styrka och balans.

”De flesta av våra patienter är vältränade och har god muskulatur. Om någon patient är 

väldigt otränad vill vi nästan alltid att de ska träna upp sig först. Dels för att deras stabilitet 

blir bättre när muskelkontrollen förbättras och sen är det även ett krav hos oss att vi ser att 

patienten kan bygga upp styrkan.” (D)

”Opererar man någon med dålig styrka så blir slutresultat ofta dåligt. Vi betonar väldigt 

mycket att de måste träna upp sin muskulära styrka innan operationen.” (F)

Samtliga informanter provade även preoperativ träning med de flesta patienterna för att se om

patienterna först kunde bygga upp sin muskulära styrka och därmed kanske klara sig utan 

korsbandet. Därefter tog de ställning till om det finns indikationer att operera eller inte. 

“De patienter som inte blir bra på konservativ behandling opereras.” (G)
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”… där vi kan se möjligheter att först prova konservativ behandling så försöker vi alltid det i 

första hand.” (F)

”… min avsikt är att de allra flesta patienterna genomgår först lite rehabilitering. Och är det 

så att de efter viss tid där, säg 3 månader, fortfarande har rejäla besvär… då är dem 

operationsfall. Faller rehabiliteringsprogrammet väl ut och de känner att de kan lita bättre 

och bättre på knäet allt eftersom de blir starkare…” (B)

Motivation

Hälften av informanterna ansåg även att individers mentala kapacitet är en betydande faktor i 

beslutet om operation. Samtliga menade att individer måste vara motiverade till träning för att 

få ett bra slutresultat, eftersom rehabiliteringen efter operationen är väldigt hård och krävande. 

Några av informanterna belyste också att träningen ger individen tid att reflektera över vad en 

eventuell operation skulle innebära och betyda för dem. Enligt dessa informanter kunde detta i 

vissa fall medföra att operationer avstyrs då individer upplever att de klarar av det de vill göra 

utan att genomgå operation.

”Är de inte träningsvilliga tycker inte vi att det är så stor mening att operera dem.” (D)

”Patienten behöver få fundera och förstå vad en operation egentligen innebär och känna 

efter om det har någon betydelse för dem. Det gör att många operationer kan styras av då de 

inte har så stora besvär när de har rehabiliterat sig. De inser att de mår ganska bra och inte 

har känt av ostadighet i knäet och att de klarar av sitt jobb och vad de gör.” (E)

Operatörens kliniska undersökning

Under denna kategori återfinns underkategorierna ”Subjektivt upplevd instabilitet” och 

”Objektiv instabilitetsbedömning”. Operatörens kliniska bedömning var av mycket stor 

betydelse hos alla informanter vid beslutet om en korsbandsoperation. I den kliniska 

bedömningen ingår anamnes och undersökning.

Subjektivt upplevd instabilitet

Sju informanter underströk att det är individens upplevda instabilitet och beskrivning av 

besvär som framkommer i anamnesen som är avgörande vid beslutet om operation. Vissa 
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informanter använde sig av enkäter för att utvärdera individens upplevda instabilitet. Flertalet 

av informanterna nämnde att giving way episoder är ett starkt tecken för att en operation bör 

genomföras. Majoriteten av informanterna betonade att det är individens upplevda instabilitet 

som är det viktiga. 

”… har de instabilitetsbesvär och livskvalitetsnedsättning, då blir de opererade.” (G)

”… det är den upplevda instabiliteten hos patienten som är det allra viktigaste… att patienten 

upplever en instabilitet i den aktivitet dem vill hålla på med, antingen det är att bara kunna 

gå på bussen eller kunna laga mat i köket eller att kunna hålla på med idrott… ” (H)

Objektiv instabilitetsbedömning 

Den objektiva instabilitetsbedömningen var också av stor betydelse för alla informanter vid 

beslutet om en korsbandsoperation. De tester som informanterna använde sig av i den kliniska 

undersökningen är framförallt Lachman, pivot shift och främre- och bakre draglådetest. 

Samtliga informanter menade att de genom erfarenhet lär sig vilka undersökningar som är 

relevanta att använda. Några av informanterna använde ibland magnetkamera, artroskopi eller 

röntgen som ett komplement i undersökningen för att se andra eventuella skador 

intraartikulärt. Alla utom en informant ansåg att bedömningen och beslutet om operation blir 

annorlunda vid kombinationsskador då den typen av skador ofta måste opereras mer akut. 

”… alltså för en erfaren gammal doktor är den kliniska undersökningen i princip 100 % 

vägledande.” (G)

”Jag använder mig av min egen bedömning av instabilitet. Ibland gör jag en objektiv 

instabilitetsmätning för att kolla hur glappt knäet är. Men det avgörande är egentligen hur 

glappt jag tycker knäet är…” (D)

”För mig är det en rent klinisk diagnos. Det är mitt handlag och min undersökningsteknik.” 

(A)
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Upplevelse av samarbete med sjukgymnast

Under denna kategori återfinns underkategorierna ”Samverkan och förtroende” och 

”Kontinuerlig kommunikation”. 

Samverkan och förtroende 

Samtliga operatörer upplevde att de har ett gott samarbete med och stor tillit till 

sjukgymnaster. Flertalet operatörer uppgav att de har specifika sjukgymnaster som de har 

förtroende för och därför väljer att samarbeta med. Samarbetet mellan operatör och 

sjukgymnast påbörjas preoperativt och fortsätter sedan postoperativt. Fem av informanterna 

utformade rehabiliteringsprogram tillsammans med sjukgymnasten. Av dessa fem 

genomförde två informanter regelbundna utbildningsprogram i samarbete med 

sjukgymnasterna för att få en gemensam syn på rehabiliteringen. Enligt två av informanterna 

var det sjukgymnasten som på egen hand lade upp och ansvarade för programmet. Endast en 

informant menade att de har standardiserade rehabiliteringsprogram som de vill att 

sjukgymnasten ska följa. När det gäller uppföljning av dessa patienter uppgav sex informanter 

att den sköts gemensamt med sjukgymnast. Endast en informant sade att han ville sköta 

uppföljningen själv och en informant uppgav att sjukgymnasten helt har hand om 

uppföljningen, vilket ansågs vara en stor framgångsfaktor då antalet återbesök hos operatör 

minskar. 

”Vi har ett extremt nära samarbete, jag tror inte det finns något ställe i Sverige där det är 

närmare samarbete nästan än vad vi har. För nästan alla återbesök både före och efter 

operationen sker till både doktor och sjukgymnast... träningsprogrammet har sjukgymnast 

kan man säga lagt upp men det är ju klart att vi som operatörer kan ju lägga synpunkter på 

det…” (D)

”Vi har ett jättebra samarbete där jag som sagt inte skickar mina patienter annat än till 

sjukgymnaster som vi regelbundet har inne på kliniken och utbildar, som har samma syn på 

rehabiliteringen som vi har…” (A)

Majoriteten av informanterna menade att beslutet om operation hos individer med en främre 

korsbandsruptur är ett kombinationsbeslut tillsammans med sjukgymnast. En nämnde att de 

ofta undersöker patienterna gemensamt för att sedan ta ett beslut tillsammans, medan två 

informanter tog upp att de ansvarar för olika delar i undersökningen men att beslutet även här 
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tas gemensamt. Hälften av informanterna diskuterade även med sjukgymnasterna om 

behandlingen ska övergå från konservativ till operativ under den preoperativa träningen.

” … det är ett kombinationsbeslut. Där jag som doktor tar beslut om det liksom ur krav på 

hållfasthet, brosksynpunkt är okej att återgå till aktivitet och sjukgymnasten bedömer om det 

är rehabmässigt, gångmönstermässigt, biomekaniskt okej så det är ett kombinationsbeslut. 

Jag kan inte ta det själv och sjukgymnasten kan inte ta det själv.” (G)

”… vi diskuterar före operation om deras åsikt också är att man ska fortsätta på konservativ 

väg eller om man ska fortsätta på gå över till en operativ behandling.” (H)

Ibland kan det emellertid finnas svårigheter med att ha ett gott samarbete. Två informanter 

nämnde att det kan vara svårt att ha ett samarbete med de sjukgymnaster som jobbar inom den 

privata sektorn, då de ofta inte har ett direkt samarbete med sjukhusen. En informant ansåg att 

samarbetet även kan försvåras om många sjukgymnaster finns att tillgå. Vissa patienter som 

opereras bor inte alltid i närheten och remitteras därför till sjukgymnast på egen ort. Detta 

menade en av informanterna är en regional faktor som ibland blir ett problem. 

” … men sen alla sjukgymnaster som är ute på stan och alla olika privata vårdgivare dem har 

vi ju faktiskt lite sämre koll på. Där skulle man ha bättre samarbete antagligen och mer 

uniforma riktlinjer och så. ” (F)

”... det är lite olyckligt ibland när man skickar en patient till en vårdcentral på en ort och en 

till en annan och så säga som ser någon enstaka och det går något år mellan att det kommer 

någon ny patient, de får ingen rutin på dem här patienterna.” (E)

Kontinuerlig kommunikation

Samtliga informanter tog upp att de har en ständig kommunikation med sjukgymnasterna som 

de samarbetar med. De diskuterar fortlöpande framsteg och eventuella problem i den 

preoperativa träningen. Vid en rehabilitering efter en eventuell operation menade majoriteten 

av informanterna att sjukgymnasten kan höra av sig till dem om problem uppkommer under 

rehabiliteringen.
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”… träningsprogrammet är ju något vi diskuterar fortlöpande och gör lite modifikationer 

över tiden också, beroende på egna erfarenheter och andras forskningsrön och så där…” (D)

”Våra egna sjukgymnaster har vi ett bra samarbete och en ständig kommunikation med om 

det inträffar något som avviker eller om man behöver fråga något. Så där har vi bra 

kommunikation.” (F)
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Diskussion

Resultatdiskussion

Sammanfattningsvis visade denna studie att informanterna var tämligen eniga angående 

faktorer som påverkar beslutstagande om operation vid en främre korsbandsskada. 

Beslutsunderlaget var multifaktoriellt och utgick främst från aktivitetsnivå, fysiska och 

mentala faktorer, patientens individuella upplevelser samt operatörens kliniska undersökning.

Samarbetet med sjukgymnast upplevdes överlag som gott och väl fungerande.

Samtliga informanter belyste att de individer med hög aktivitetsnivå, alltså idrottsaktiva och 

de som har yrken som ställer höga funktionskrav på knäleden opereras i större utsträckning. 

Detta tror författarna beror framför allt på att de här individerna är i större behov av full 

funktion i knäleden för att kunna prestera. Enligt Peterson och Renström (2003) har dessa 

individer kanske mest att vinna på att genomgå en operation för att de är högkravsindivider. 

Informanterna anser att behovet av operation kanske inte är lika stort hos de individer som har 

lägre krav på knäfunktionen i sitt yrke, vilket Peterson och Renström (2003) även diskuterar.

Vid intervjuerna framkom det att vissa skillnader finns avseende vilka individer inom samma 

sport som ska opereras. Det föreföll att en elitseriespelare opereras före en spelare i 

tillexempel division III. Enligt författarna i denna studie kan detta verka motsägelsefullt då de 

anser att båda har en hög aktivitetsnivå och detta kan då ses som en prioritering av en viss 

grupp individer. Det kan till viss del komma att handla om status eftersom en spelare i 

division III har sina individuella funktionskrav likväl som en elitseriespelare. Författarna

förstår dock att de som är idrottsaktiva på elitnivå ofta har yttre krav på sig att bli återställda 

så snabbt som möjligt, vilket kan leda till att tränare och klubb insisterar att få en operation 

genomförd. Detta kan säkert påverka beslutet för vissa operatörer

Några av informanterna tog även upp att beslutet om operation beror på vilken typ av idrott 

individen utövar, vilket också framkommer i en studie av Prodromos, Han, Rogowski, Joyce 

och Shi (2007) där de visar att frekvensen av korsbandsskador varierar mellan olika idrotter.
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Detta stämmer också överens med korsbandsregistrets* siffror (www.aclregister.nu) som visar 

att operationsfrekvensen skiljer sig åt. Enligt deras statistik är det individer som spelar fotboll 

som har högst operationsfrekvens (www.aclregister.nu), vilket även framkommer av resultatet 

i denna studie.

Förutom individens fysiska förutsättningar menade informanterna att de mentala faktorerna

också är betydande vid beslutet om operation. Det är minst lika viktigt att gå igenom med 

patienten vad en korsbandsoperation egentligen innebär som det är att träna upp individens 

fysiska kapacitet. Enligt Roxendal (1987) är de mentala faktorerna viktiga inom vården 

eftersom individen då ses ur ett helhetsperspektiv och fokus ligger inte bara på individens 

fysiska funktion. Författarna håller med de informanter som tog upp att en individ måste ha

motivation och vara träningsvillig för att en operation ska bli aktuell och för att den ska få ett 

gott slutresultat. Författarna anser att motivation troligen är en faktor som är av ännu större

vikt än vad resultatet i denna studie egentligen visar. Vikten av motivation tas även upp av 

Kvist (2004), som i en studie visar att utöver faktorer som muskelstyrka och funktionell 

stabilitet kan också motivation och individens vilja påverka slutresultatet efter en 

korsbandsskada.

Gällande ålder var informanterna väldigt eniga då samtliga menade att åldern inte har någon 

direkt betydelse. Författarna finner detta intressant då korsbandregistret visar på att det 

föreligger tydliga skillnader angående ålder hos de individer som opereras. Registret visar att 

yngre individer opereras i större utsträckning än äldre (www.aclregister.nu). Peterson och 

Renström (2003) menar också att äldre individer opereras mer sällan då de ofta klarar sig utan 

operation. Däremot ansåg några informanter att åldern är en relativ faktor då de förväntade sig 

att yngre individer har högre funktionskrav än äldre. Detta stämmer bra överens med 

korsbandsregistrets statistik (www.aclregister.nu), där anledningen till att fler yngre individer 

opereras är att de har högre aktivitetsnivå och därmed högre krav på knäfunktionen. 

Individens upplevda instabilitet omnämndes av samtliga informanter som den princip 

viktigaste faktorn att ta med i bedömningen, eftersom det endast är individen som subjektivt 

kan bedöma hur skadan påverkar deras livskvalitet. Lysholm och Odensten (1995) tar även 

                                               
* Korsbandsregistret är ett register där läkare registrerar information om operationer. Registret har tillkommit 
genom ett samarbete mellan kliniker i Sverige som opererar korsband och står under tillsyn av Svensk 
Ortopedisk Förening.

http://www.aclregister.nu
http://www.aclregister.nu
http://www.aclregister.nu
http://www.aclregister.nu
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upp att den upplevda instabiliteten är en viktig faktor. Enligt Holmström och Moritz (2007) är 

livskvaliteten en viktig aspekt. De menar att patientens upplevda problem måste ses utifrån 

flera perspektiv och inte enbart fokusera på skadan utan även uppmärksamma individens 

delaktighet i vardagslivet. Författarna i denna studie anser att det är positivt att den subjektivt 

upplevda instabiliteten är en så pass viktig faktor, då det tyder på att patientens upplevelse är 

central i bedömningen.

Det var väntat att informanternas kliniska undersökning i princip är helt avgörande vid en 

främre korsbandsruptur. Bahr och Maehlum (2004) menar även dem att diagnosen ställs

kliniskt. Genomgående i studien kunde författarna se att de informanter som använder sig av 

enkäter och skattningsinstrument i bedömningen också är de informanter som har mindre 

antal år som verksamma korsbandsoperatörer. Författarna funderar om en orsak till detta är att

mindre erfarna operatörer inte litar fullt ut på sin bedömning och tar hjälp av dessa 

bedömningsinstrument. Som resultatet visade kan det även vara så att de med åren lär sig vad 

som är relevant att använda sig av. Enligt Bahr och Maehlum (2004) kan en erfaren person 

med stor säkerhet använda sin kliniska bedömning som beslutsunderlag. Däremot tror 

författarna att vissa operatörer använder sig mer av enkäter och skattningsskalor på grund av 

att de vid studier ska kunna reproducera proceduren samt för att utvärdera sina åtgärder.

Samtliga informanter testade träning innan operation för att se hur individer klarar sig utan 

korsbandet. Petersson och Renström (2003) tar också upp att vissa operatörer väljer att testa 

konservativ behandling först för att se om operationer kan avstyras. Författarna i denna studie

tror att det dels är kostnadseffektivt om operationer kan avstyras genom detta då individen 

känner att det kan klara sig utan en operation. Som informanterna tar upp ger detta även tid 

för patienter att fundera över om en korsbandsoperation är nödvändig för dem. 

I studien framkom det att samarbetet med sjukgymnast upplevdes som bra. Sjukgymnasten 

ansvarar tillsammans med operatören för undersökning, rehabiliteringsprogram och i vissa 

fall uppföljning. I vissa fall har sjukgymnasten hela ansvaret för rehabiliteringsprogrammet 

och även uppföljningen. Enligt Holmström och Moritz (2007) är detta samarbete nödvändigt 

då den sjukgymnastiska rehabiliteringen efter en korsbandsruptur är avgörande för att återfå 

god funktion i knäleden. 
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Något författarna dock tror kan påverka samarbetet är om operatören har sina sjukgymnaster 

på kliniken eller om operatören remitterar patienten till olika sjukgymnaster. Troligtvis 

underlättas samarbetet om operatör och sjukgymnast arbetar på samma klinik.

Enligt Wiberg och Persson (1989) har sjukgymnastiken en central plats inom ortopedin, vilket 

resultatet av denna studie visar även nu, 20 år senare. Författarna håller med den informant 

som menade att det är en stor framgångsfaktor att sjukgymnasterna sköter uppföljningen och 

tror att det även kan vara bra ur ett ekonomiskt perspektiv, då återbesök hos operatörer kan 

minskas. Lindén och Hagstedt (2003) anser att sjukgymnaster är en väsentlig resurs för 

ortopedkliniken då de kan remittera patienterna till sjukgymnasterna för fortsatt behandling 

och uppföljning efter operation. Trots att samarbetet med sjukgymnaster upplevs som bra av 

informanterna skulle fler kanske kunna släppa uppföljningen till sjukgymnasten, dels för att 

minska avståndet mellan professionerna men också ur ett kostnadseffektivt perspektiv. 

Intervjuerna visade också att det är viktigt att operatör och sjukgymnast har en gemensam syn 

på rehabiliteringen av dessa patienter. Författarna anser att den gemensamma synen på 

rehabiliteringen är en grundsten i ett gott samarbete vilket också Lindén och Hagstedt (2003) 

tar upp. Att samarbetet mellan professionerna optimerar behandlingen då den totala 

kunskapen utnyttjas och helhetsbilden av patienten blir bättre belyses också av Arnold och 

Boggs (1995). Enligt informanterna tas beslutet att operera i några fall gemensamt av operatör 

och sjukgymnast, vilket författarna anser stärker sjukgymnastyrkets status. 

Metoddiskussion

Valet av en kvalitativ ansats grundades på att författarna ville få en djupare bild av hur olika 

korsbandsoperatörer beslutar vilka individer som ska opereras efter en främre 

korsbandsruptur, samt få en uppfattning av deras upplevelse av samarbetet med 

sjukgymnaster. För detta ändamål lämpar sig en kvalitativ forskningsmetod då informanterna 

får uttrycka sig med egna ord, men även för att författarna får tolka och beskriva den 

information som har kommit fram i studien (Olsson & Sörensen, 2007).

Informanterna rekryterades via kontakter. Enligt Starrin och Svensson (1994) finns det inga 

bestämda regler för hur det kvalitativa urvalet ska ske, utan det är upp till författarna att 

fastställa vilka kriterier som passar bäst för studien. 
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En pilotintervju genomfördes för att testa frågorna och för att få en uppfattning om hur länge 

intervjuerna skulle ta. Denna intervju togs inte med i resultatet då operatören i fråga inte 

längre var verksam. Kvale (1996) menar att en provintervju är bra att utföra då det ökar 

förmågan att skapa ett tryggt och stimulerande samspel mellan informant och författare.

Författarna upplevde att intervjutekniken blev bättre efterhand. Kvale (1996) menar att man

endast blir en bättre intervjuare genom att själv intervjua. Intervjuerna genomfördes med båda 

författarna närvarande, varav en författare ledde intervjun och eventuella följdfrågor ställdes

av båda. Detta gjordes för att intervjuerna skulle bli så lika varandra som möjligt och att 

författarna skulle vara säkra på att ingen frågeställning föll bort. Uppmärksamhet kunde även 

ges till den författare som ledde intervjun, vilket minskar risken för att egna tankar och 

reflektioner överförs till informanten. Enligt Olsson och Sörensen (2007) ökar detta 

materialets trovärdighet. Enligt Trost (1997) bidrar båda författarnas närvaro vid intervjun till

en bättre intervju med större förståelse och informationsmängd. En felkälla som kan ha 

påverkat intervjuerna var att de genomfördes per telefon, vilket gör det svårare att uppfatta 

kroppsspråk och andra icke-verbala uttryck. Intervjuguiden baserades på öppna och enkla 

frågeställningar, vilket enligt Kvale (1996) är en viktig aspekt att ha i åtanke vid 

formuleringen av frågeställningar. En annan faktor som kan ha påverkat svaren och resultatet 

var att informanterna fick intervjuguiden innan intervjutillfället. Detta utfördes för att 

informanterna skulle få en chans att reflektera över frågorna och förbereda sig inför 

intervjutillfället. Det kan emellertid ha påverkat svarens innehåll då informanterna ibland 

svarade väldigt kortfattat och formulerat på frågorna i intervjuguiden. Detta märktes vid 

följdfrågorna, som inte ingick i intervjuguiden, då svaren blev mer omfattande och kändes 

mer personliga. 

Burnards (1991) deskriptiva analys för kvalitativa studier användes i analysprocessen. Denna 

analys användes då den är indelad i flera steg och därför lätt att förstå och följa. Enligt 

Burnard (1991) är analysen indelad i 14 steg. Steg 11 exkluderades, vilket är det steg där 

informanterna får läsa igenom det transkriberade materialet. Detta steg exkluderades för att 

informanterna inte skulle kunna omformulera sina svar vilket gör att materialet då blir mer 

genuint. Enligt Kvale (1997) kan detta steg uteslutas då det kan leda till att informanter vill 

utelämna eller formulera om sina uttalanden. Enligt Morse, Barret, Mayan, Olson och Spiers 

(2002) ökar inte heller alltid validiteten för att informanterna får läsa igenom materialet. Alla 

informanter har dock erbjudits att få en kopia av den färdiga studien. 



25

Meningsbärande enheter analyserades var för sig av författarna och sedan sammanställdes och 

kondenserades materialet tillsammans. Resultatets trovärdighet stärks av detta vilket även 

Kvale (1996) poängterar. Analysprocessen beskrivs mer ingående i metodavsnittet vilket är en 

förutsättning för att reproducera studien. Detta ökar därför studiens tillförlitlighet.

Författarna hade inga tidigare erfarenheter av kvalitativa metoder vid studiens början. Nya 

kunskaper har framkommit inom området under studiens gång. Under intervjuerna var vissa 

av följdfrågorna inte alltid direkt kopplade till syftet. Detta kan dels förklaras av författarnas 

ovana att formulera intervjufrågor samt intresse inom området. Det skulle vara intressant att i 

framtida forskning göra en mer omfattande undersökning med samma syfte som denna studie. 

Det skulle eventuellt kunna genomföras med en enkätstudie där slutna frågor används. Antalet 

deltagare skulle då bli betydligt större, emellertid skulle inte personliga och ingående åsikter 

framkomma som det gjort i denna kvalitativa studie. 
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Konklusion

Studien visar att det är individens aktivitetsnivå och egna funktionskrav på knäleden som är 

avgörande i beslutet om operation. Ju högre aktivitetsnivå och ju högre funktionskrav 

individen har desto större indikation är det att operera. Studien visar även att operatörers 

beslutstagande om operation baseras på flera olika faktorer och detta stämmer väl överens 

med litteraturen. Trots att beslutet visade sig vara multifaktoriellt framhävs det ändå att det är 

individers subjektivt upplevda instabilitet som i slutändan ändå avgör om operation ska 

genomföras eller ej. Det som också är anmärkningsvärt är att mentala faktorer som 

tillexempel motivation och träningsvilja är mycket viktiga att ta med i beslutet. Dessa är 

troligen faktorer som är av ännu större vikt än vad denna studie visar. Angående samarbete 

mellan operatör och sjukgymnast visar denna studie att operatörerna i det stora hela har ett 

stort förtroende och ett nära samarbete med sjukgymnaster. Sjukgymnasten har en central roll 

i rehabiliteringen för individer med en främre korsbandsskada. Denna studie stärker 

sjukgymnastyrkets status då beslutet om operation i många fall tas gemensamt av operatör 

och sjukgymnast.  
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Bilaga 1

Förfrågan om medverkan i studie

Idag råder delade meningar om vilka individer som ska opereras respektive behandlas 
konservativt efter en ruptur av främre korsbandet. Det är därför av betydelse att se om det går 
att komma fram till en slutsats gällande val av intervention efter en främre korsbandsruptur i 
Sverige.  

Främre korsbandet är en av knäledens viktigaste stabiliserande strukturer och ruptur av 
ledbandet är idag den vanligaste ledbandsskadan som drabbar knäleden.
Det har tidigare varit mer eller mindre självklart med operation för att återfå fullgod funktion i 
drabbat knä men idag används även konservativ behandling i stor utsträckning. Oavsett 
behandlingsval är sjukgymnastisk rehabilitering nödvändig för att återfå eller normalisera 
rörlighet och muskelfunktion kring knäleden.

Syftet med denna studie är att ta reda på hur korsbandsoperatörer i Sverige beslutar vilka 
individer som ska genomgå en operation och vad detta beslut baseras på, samt ta reda på hur 
samarbetet mellan sjukgymnast och operatör fungerar i denna patientgrupp. 

Intervjuerna kommer att genomföras via telefon under våren 2009 på den tid du bestämmer 
och beräknas ta 15-30 minuter. Intervjuerna kommer att genomföras med högtalartelefon och 
kommer att spelas in. Intervjuerna kommer att skrivas ut ordagrant till text och analyseras av 
författarna. Materialet kommer därefter att avidentifieras. Efter studiens godkännande 
kommer allt intervjumaterial att raderas. Den färdiga studien kommer att publiceras och 
finnas tillgänglig på Luleå tekniska universitet, institutionen för hälsovetenskap 
(www.hv.ltu.se) från och med juni 2009.

Om du godkänner deltagande i studien, vänligen kontakta oss via e-post senast den 28 
februari. Deltagande är frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan utan att ange skäl. 
Om du vill ha mer information om studien är du välkommen att kontakta någon av 
nedanstående personer.

Med vänliga hälsningar

Hanna Niemi, sjukgymnaststudent Sara Werndin, sjukgymnaststudent
Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet
hannie-3@student.ltu.se     sarwer-5@student.ltu.se    

Handledare Inger Jacobson
Universitetslektor
Institutionen för hälsovetenskap
Luleå tekniska universitet

http://www.hv.ltu.se
mailto:3@student.ltu.se
mailto:5@student.ltu.se
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Bilaga 2

Intervjuguide

Hur många år har du opererat korsband?

Hur många patienter med en främre korsbandsruptur får du in för bedömning per månad? 

Hur stor andel av dessa patienter opererar du? 

Vilka individer opereras efter en främre korsbandsruptur?

Vad baserar du detta beslut på? 

Hur ser samarbetet ut mellan dig och behandlande/ansvarig sjukgymnast under 

rehabiliteringsperioden för dessa patienter?


