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Sammanfattning 

Syfte: Undersöka en knäortos effekt på proprioceptionen under en längre tids användning 

hos personer med en främre korsbandsskada.  

Design: Controlled before-and-after trial (E5) 

Plats: Hälsohögskolan Jönköping, Sverige 

Försökspersoner: Tre testpersoner (1 kvinna, 2 män) som alla har en främre 

korsbandsskada. Genomsnittsåldern på personerna var 42,3 år (27-59 år). 

Metod: För att undersöka proprioceptionen har två test gjorts, Joint position sense och The 

treshold to detect passive motion i en isokinetisk dynamometer. Testerna gjordes direkt efter 

påtagande av knäortosen Elcross från Camp samt efter fyra timmars användning av ortosen.  

Resultat: Vid testet JPS förbättrades medelvärdet efter 4 timmars användning av 

knäortosen vid 40 grader samtidigt som vinkeln på 40 grader var svårast att reproducera. 

Efter 4 timmar var medelvärdena bättre för 40 grader extension och flektion vid testet 

TTDPM.   

Konklusion: Det behövs fler studier för att se hur proprioceptionens effekt påverkas med 

tiden. 

Nyckelord: Knäortos, proprioception, ACL-ruptur, anterior cruciate ligament, JPS, 

TTDPM.  

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The proprioception’s effect during long term use of a knee brace for persons 

with anterior cruciate ligament rupture 

Aim: To investigate the effect on proprioception for people with anterior cruciate ligament 

rupture wearing a knee orthosis for a longer period of time. 

Design: Controlled before-and-after trial (E5) 

Settings: School of health and welfare at Jönköping University, Sweden. 

Subjects: Three subjects with ACL-rupture (1 woman 2 men). Average age 42,3 years (27-59 

years). 

Method: To investigate the proprioception two types of test were used in a isokinetic 

dynamometer, Joint position sense and The treshold to detect passive motion. The tests were 

made immediately after application of the knee orthosis, Elcross by Camp, and again after 4 

hours. 

Results: The JPS test gave an improved average result after 4 hours of usage of the knee 

orthosis on 40 degrees angle, this even though the 40 degrees angle is the hardest to 

reproduce. A better average result were accomplihsed after 4 hours with the same angle of 40 

degrees of flextion and extension by the TTDPM test.  

Conclusion: We need more studies to see the effects on the proprioception.  
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Introduktion   
Den här studien har testat hur proprioceptionen påverkas under en längre tids användning 

av en knäortos hos en grupp försökspersoner med en främre korsbandsskada. Det har 

tidigare gjorts studier som tyder på att proprioceptionen försämras efter en främre 

korsbandsskada (Roberts, 2003). Proprioception kan enkelt förklaras som uppfattningen 

eller vetskapen om vart ens leder och segment befinner sig och rör sig i förhållande till 

rummet. Vi kan till exempel klappa händerna trots att vi blundar. (Roberts, 2003) 

Många studier har gjorts där man försökt se om en knäortos kan bidraga till en bättre 

proprioception och därmed minska risk för en ny knäskada (Baltaci et al., 2011; Beynnon, 

Good & Risberg, 2002; Beynnon et al, 1999; Bottoni, Herten, Kofler, Hasler & Nachbauer, 

2013; Engelsted, 2015; Kaminski & Perrin, 1996; Palm et al, 2012). Däremot har det inte 

tidigare gjorts någon studie, med författarens vetskap, som undersökt hur proprioceptionen 

påverkas under en längre tid vid användandet av en knäortos hos främre korsbandsskadade.  

 

 

Anterior crulateral ligament  
Främre korsbandsskada i knäet, ACL-ruptur, är en relativt vanlig knäskada och inträffar 

oftast i samband med fysisk aktivitet. Skadan anses vara en allvarlig knäskada med risk för 

kvarstående men och ökad risk för gonartros. En främre korsbandsskada ökar tibia 

translation ventralt och minskar stabiliteten i rotation. Det ger i sin tur symptom av 

instabilitet och vikningar i knäleden (Palm et al., 2012). Studier har gjorts på patienter med 

en ACL-ruptur som visar att proprioceptionen är sämre i det skadade knäet jämfört med det 

friska. Detta visar sig även vara fallet hos patienter som genomgått en operation och fått ett 

”nytt” korsband (Roberts, 2003). 

 

ICF 
Vid en skada på det främre korsbandet har en kroppslig struktur förändrats som i sin tur kan 

påverka kroppsfunktionen. Världshälsoorganisationen, (World Health Organization [WHO] 

1948), har gjort en internationell klassifikation gällande funktionstillstånd, funktionshinder 

och hälsa, (Internationall Classification of Functioning, Disability and Health, ICF) som 

gäller alla människor, inte bara om man har ett funktionshinder. Huvudmålet med en sådan 

internationell klassifikation är att alla kan med hjälp av ett standardiserat språk och struktur 

kunna beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd. ICF kan man i sin tur dela upp i två olika 

delar där den första delen innefattar funktionstillstånd och funktionshinder. Den andra delen 

innefattar kontextuella faktorer som omgivning och personliga faktorer. Första delen 

innehåller klassifikationer om kroppssystem och kroppens anatomi/struktur samt om 

aktivitet och delaktighet ur ett individuellt och ett socialt perspektiv. Även proprioception är 

inräknat i deras klassifikation och betecknas enligt figuren nedan. Se figur 1. (Socialstyrelsen, 

ICF kortversion, 2003) 
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En främre korsbandsskada påverkar inte bara proprioceptionen utan kan även bidra till 

smärta och instabilitet av knäleden som inte bara inverkar på kroppsstrukturen utan även 

aktivitet och delaktighet.  

 

Figur 1. Proprioceptiv funktion enligt ICF. 

  

Proprioception  
Proprioception kan delas upp i “Joint position sense” förkortat JPS, och kinesthesic 

awareness. Joint position sense kan liknas med känslan eller uppfattningen av hur 

ledpositionen befinner sig i rymden. Kinesthesic awareness kan liknas med känslan eller 

vetskapen av rörelse i leden. Proprioception är en kombination av dessa två (Fridén, Roberts, 

Ageberg, Waldén, & Zätterström, 2001).  

Proprioception har en stor inverkan på balans, ledstabilitet och för att kontrollera 

kroppsrörelser (Roberts, 2003). Det är de afferenta nervimpulserna från bland annat 

muskler, leder och senor som bidrar till proprioceptionen. Vid knäproprioception menar man 

främst de intra-artikulära ledreceptorerna i knäet. Även sensoriska bidrag från huden så som 

smärta, vibration, beröring och temperatur har inverkan på proprioceptionen. (Whittle´s 

2012)  

 

Intra-artikulära receptorer  
De fyra största intra-artikulära receptorerna i knäleden man talar om är oftast “Ruffini 

endings”, “Pacinian corpuscles”, “Golgi tendon organ” och de fria nervändarna, även kallade 

nociceptorer. Det finns fler receptorer som ger sensorisk information till centrala 

nervsystemet men de här är de mest omtalade.  

Riffini endings har bland annat förmågan att ge information om den statiska ledpositionen, 

det inre trycket, hastigheten och amplituden av rörelse. Receptorena har en långsam 

anpassning till rörelse och har hittats i knäets korsband och i främre och bakre delen av 

menisken och i ledkapseln.  

Pacinian corpuscles har till skillnad från riffini ändarna en snabb anpassning till rörelse 

under acceleration och retardation av ledrörelse. Även dessa har hittats i korsbanden, 

menisken och i ledkapseln.  

Golgi tendon ger information om spänningen i vävnaden i menisken, korsbanden och de yttre 

ledbanden där de har lokaliserats.  

De fria nervändarna, eller nociceptorer, är de så kallade smärtreceptorerna. De är aktiverade 

när onormal mekanisk rörelse sker samt om leden till exempel har utsatts för inflammation. 

De ger information när smärta infinner sig och befinner sig i de flesta strukturer, även i det 

främre korsbandet och i menisken. 

(Roberts, 2003)  
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Proprioception och ortos  
Det har tidigare gjorts ett antal studier som har försökt se om proprioceptionen ökar vid 

användandet av en knäortos (Baltaci et al., 2011; Beynnon et al., 1999, 2002; Bottoni et al., 

2013; Engelsted, 2015; Kaminski & Perrin, 1996; Palm et al., 2012). Resultaten i de olika 

studierna skiljer sig åt där några av testerna visar att proprioceptionen förbättras med en 

knäortos och andra tester visar på en negativ eller ingen påverkan alls på proprioceptionen. 

Med bättre proprioception menas att personerna är mer medvetna av vart leden befinner sig i 

förhållande till rummet. Det är viktigt att ha i sitt beaktande att flera av dessa studier bara 

har undersökt korttidspåverkningen av användandet av en knäortos. Tanken med försöken 

har oftast varit att se om det går att öka proprioceptionen genom att använda en knäortos och 

därmed minska risken för att drabbas av en ny knäskada under fysisk aktivitet (Baltaci et al., 

2011; Bottoni et al., 2013). En knäortos ökar inte bara proprioceptionen utan även den 

posturala kontrollen vid användandet av en knäortos hos personer drabbade av en ACL-

ruptur, detta som följd av att proprioceptinen ökar (Palm et al., 2012). I deras studie visade 

sig den posturala kontrollen öka med 21,6 % hos personer med en främre korsbandsskada vid 

användandet av en knäortos, detta till stor del av den ökade proprioceptionen anser 

författarna till studien (Palm et al., 2012) Även Baltaci et al., (2011) fann ut i deras studie att 

proprioceptionen, koordinationen och balansen förbättrades med användandet av en 

knäortos hos friska och aktiva individer. Författarna kom även fram till att resultaten kring 

proprioception, koordination och balans skiljer sig åt beroende på vilken knäortos som 

används.  

I en studie gjord av Bottoni et al. (2013) fann man varken en positiv eller negativ effekt av 

använandet av en knäortos när man kollande på ”kinesthetic awareness” med avseende att 

kolla på proprioceptionen. I en annan studie av Kaminski & Perrin (1996) visade det sig att 

en knäortos inte gav någon effekt på proprioceptionen vid test av joint position sense. De 

anser att en knäortos har en väldigt liten effekt på proprioceptionen. Testet ”the threshold to 

detection of passive motion” gav inte heller någon förbättring av proprioceptionen vid 

användandet av en knäortos hos personer med en främre korsbandsskada i en studie av 

Beynnon et al. (1999).  

Som tidigare nämnt så finns det inga tidigare studier, med författarens vetskap, som har 

studerat långtidspåverkan av användning av en knäortos. Bottoni et al., (2013) nämner i sin 

studie att en knäortos ger bättre effekt om ortosen får användas i mer än 30 minuter. En 

tidigare student på hälsohögskolan har gjort ett liknande test där hon också studerade en 

knäortos effekt på proprioceptionen direkt efter påtagandet av en ortos och efter fyra timmar. 

Författaren undersökte Joint position sense vid tre olika vinklar och fann ut att 

proprioceptionen hade försämrats efter fyra timmar vid en vinkel på 65◦-75◦ och 30◦- 40◦. 

Mellanvinkeln på 45◦ - 55◦ hade däremot förbättrats efter fyra timmar. Metoden som 

författaren använde i sin studie skiljer sig åt från denna studie. Dels så testades endast Joint 

position sense samt att försöket inte var utfört i en isokinetisk dynamometer (Engelsted, 

2015).  

 

Test av proprioception 
Proprioception har länge varit väldigt intressant för forskare att försöka mäta och en rad 

olika metoder har tagits fram för att på olika sätt mäta proprioceptionen. Enligt Booerboom 

et al. (2008) som i sin studie har försökt mäta proprioceptionen på olika sätt anser att det är 
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svårt och det går bara att mäta proprioceptionen indirekt. De anser dock att testet ”The 

threshold to detection of passive motion”, (TTDPM), har störst reliabilitet och validitet när 

det gäller mätmetoder för proprioception vilket även Bottoni et al. (2013) nämner i sin 

studie. I det testet mäts rörelse i leden som även kallas kinesthesic awareness. Även Fridén et 

al., (1996) från Lunds Universitet, har använt sig av denna  metod för att mäta 

proprioception i sina studier. Joint position sense (JPS) är ett annat beprövat test för att 

mäta proprioception. Till skillnad från TTDPM så mäter JPS istället uppfattningen av hur 

leden förhåller sig i rummet. I en studie av Grob, Kuster, Higgins, Lloyd & Yata (2002) anser 

dem att bäst resultat för test på proprioceptionen fås genom att testa både Joint position 

sense och Kinesthesic awareness då proprioceptionen mäts olika i dessa två test och att 

proprioception är en kombination av just dessa två.  

 

Studiens betydelse 
Tidigare studier som har undersökt hur en knäortos påverkar proprioceptionen har testat 

proprioceptionen direkt efter påtagandet av ortosen. Det finns, med författarens vetskap, inte 

några tidigare studier som undersökt hur proprioceptionen har påverkats under en längre tid 

vid användandet av en knäortos med samma metod som i den här studien. Det är intressant 

att se om knäreceptorerna adapterar trycket med tiden som knäortosen ger och som i sin tur 

kanske påverkar proprioceptionen.  

Betydelsen för dessa studier är att kunna få en större förståelse hur proprioceptionen 

påverkas under tid och när en knäortos ska användas för att ge bäst effekt på knäets 

proprioception.  

 

Syfte 
 

Undersöka hur en knäortos påverkar proprioceptionen under fyra timmars användning av 

ortosen hos en utvald grupp med en främre korsbandsskada. Proprioception definieras som 

en kombination av Joint position sense och Kinesthesic awareness.  

 

 

Metod och material 
 

Försökspersoner  
Tre personer (1 kvinna, 2 män) deltog i studien. Genomsnittsåldern var på 42,3 år (27-59 år). 

Alla hade en främre korsbandsskada i vänster knä. 2 av 3 har genomgått operation i form av 

en rekonstruktion av det främre korsbandet. Detta är en relativt vanlig operation om 

patienten upplever instabilitet i samband med smärta efter skadan. Via artroskopi går man in 

i knäleden och fäster en ny sena, bone-tendon-bone, oftast en bit av patellasenan eller 

hamstringssenan (Roberts, 2003). Nedan ses en översikt av deltagarna i tabell 1. Alla 

deltagarna fick skriva under ett skriftligt samtycke innan studien påbörjades vilket hade 

godkänts av Hälsohögskolan i Jönköping.  

Kriterier för att delta i studien: 
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- Främre korsbandsskada 

- För övrigt friska och aktiva i vardagen  

 

 

Tabell 1. Översikt på deltagare i studien. 

 

 

Material  
I undersökningen användes knäortoser från märket Elcross av 

CAMP SCANDINAVIA (Elcross® knä dragrunt). Det är en mjuk 

ortos gjord av bomull och polyester med enkelledade skenor. 

Ortosen har öppning fram runt patella samt i knävecket. Ortosen 

är smidig att sätta på och fästs med kardborreband som dras runt 

om knäet både upptill och nedtill (Camp Scandinavia, 2015). Se 

figur 2.  

Testerna för att undersöka proprioceptionen har gjorts i en 

isokinetisk dynamometer av modellen IsoMed 2000 som varit 

kopplad till en dator. Programvarorna som använts för att samla 

in och analysera datan är QUALISYS TRACK MANAGER 

(Qualisys AB; Gothenburg, Sweden) och Visual3D v5 Professional 

(C-motion, Inc.; Germantown, MD, USA). 

 

Försöket 
Som tidigare nämnt finns det en rad olika sätt att kolla proprioceptionen på. I denna studie 

har två olika test genomförts för att testa proprioceptionen. Testen utfördes under mars 

månad 2016 på Hälsohögskolan i Jönköping. Alla test har genomförts i en isokinetisk 

dynamomenter av modellen IsoMed 2000. Omgång 1 utfördes direkt efter påtagandet av 

knäortosen Elcross® knä dragrunt (CAMP SCANDINAVIA). Två test utfördes i två olika 

omgångarna och testade Joint Position Sense, (JPS), och Kinesthesic awareness, även kallad 

TTDPM (the threshold to detection of passive motion). Testen JPS och TTDPM utfördes 

direkt efter varandra med JPS först och därefter TTDPM. Testpersonen fick sitta med rak 

rygg i den isokinetiska dynamomentern med underbenet fastspänd i en rotationsaxel, se figur 

3. Rotationscentrum på axeln ställdes in vid knäledcentrum och med knäets utgångspunkt i 

90◦ -flektion. Testpersonerna använde både ögonbindel och hörlurar under testerna för att 

utesluta visuell och auditiv information.   

Testet Joint Position Sense (JPS) börjar med knäet i sin utgångspunkt på 90◦ -flektion i 

knäled som i denna studie är noll-läget. Vid aktivering rör sig dynamometern upp (extension 

Försöksperson Födelseår År skada 
skedde 

Operation 
gjord 

Kön 

N1 1989 2015 Ja Kvinna 

N2 1975 1999 Ja Man 

N3 1957 1974 Nej Man 

Figur 2. Elcross® knä dragrunt av 
CAMP SCANDINAVIA. 
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av knäled) till den avsedda vinkeln, 20◦ eller 40◦, i en hastighet på 10 grader/sekund.  När den 

avsedda vinkeln uppnås stannar dynamometern i det läget för 5 sekunder. Därefter återgår 

dynamometern till utgångsposition på 90 grader i knäled i 5 sekunder. Dynamometern börjar 

återigen att extendera i knäled med en hastighet på 10 grader/sekunden och när testpersonen 

själv upplever att knäet har reproducerats i samma vinkel trycker testpersonen på en knapp 

som ger utslag i kurvan. Resultatet visar sig i en kurva i programmet QUALISYS TRACK 

MANAGER, (QTM), (Qualisys AB; Gothenburg, Sweden) i en dator som är kopplad till den 

isokinetiska dynamometern. Kurvan man får fram omvandlas sedan till vinklar där 

skillnaden i antalet grader analyseras. De två olika vinklarna upprepas tre gånger och sker i 

randomiserad ordning. 

Test i Kinesthesic awareness (TTDPM) sker också i samma isokinetiska dynamometer. 

Hastigheten ställs om till 1 grad/sekund. Efter att ha ställt in dynamometern i en viss grad, 

antigen 20◦ eller 40◦, startar testet. Dessa vinklar har tidigare använts i studier som undersökt 

TTDPM (Friden et al., 1996). Efter olika lång tid aktiveras dynamometern och börjar antigen 

flektera eller extendera i knäled. När testpersonen upplever att en rörelse har startat noteras 

detta återigen av ett knapptryck. Även i detta test fås kurvor ut där skillnaden i tid efter att 

rörelsen utförs till att den noteras av testpersonen analyseras. Även detta test utförs i två 

olika vinklar och upprepas tre gånger mot flektion och tre gånger mot extension. Tiden och 

extension/flektion randomiseras i de olika testerna.    

Efter att de två olika testerna genomförts i omgång ett får 

testpersonen gå runt med knäortosen i fyra timmar. Under 

dessa fyra timmar får testpersonen utöva vardagliga 

sysslor. Den enda restriktionen var att testpersonerna inte 

fick, under dessa fyra timmar, utöva fysisk aktivitet som 

kunde trötta ut benmuskulaturen. Efter de fyra timmarna 

kom testpersonen tillbaka och de två olika testen utfördes 

precis som tidigare, även denna gång i randomiserad 

ordning.  

 

Dataanalys 
Efter att data samlats in som kurvor i QUALISYS TRACK 

MANAGER (Qualisys AB; Gothenburg, Sweden) i 50Hz 

exporterades datan till Visual3D v5 Professional (C-motion, 

Inc.; Germantown, MD, USA) för ytterligare analyser. I 

Visual 3D passerade datan låg-passerande filter med en 

frekvens på 1Hz för att kunna räkna om kurvorna till grader samt sekunder. Därefter har 

medelvärde och standard avvikelse beräknats i Excel för respektive test, omgång, 

försöksperson och grader.  

För testet JPS har skillnaden i antalet grader från det att rotationsaxeln på isokinetsika 

dynamometern stannat vid antigen 20 eller 40 grader, till att testpersoner tror samma vinkel 

har reproducerat. Exempel: Test av knävinkeln på 40 grader ska reproduceras och 

testpersonen har tryckt på knappen vid 43 grader. Skillnaden på 3 grader har då registrerats. 

Samma sak om testpersonen tyckt på knappen vid 38 grader. En skillnad på 2 grader har då 

noterats. Skillnaden i grader har alltid noterats positivt (|x|).  

Testet för kinesthesic awareness (TTDPM) har till skillnad från JPS istället mätts i sekunder 

från det att rotationsaxeln börjat att antingen extendera eller flektera till det att testpersonen 

noterat en rörelse i knäleden och tryckt på knappen. Exempel: Rotationsaxeln på den 

isokinetiska dynamometern har börjat flektera i knäled från 20 grader vid 32 sekunder och 

Figur 3. Isokinetisk dynamometer 
modell IsoMed 2000 
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testpersonen har registrerat detta vid tidpunkten 32,8 och tryckt på knappen. En skillnad på 

0,8 sekunder har då noterats.  

 

 

Etik 
Innan studiens start fick alla deltagarna skriva under en blankett att de var införstådda i 

eventuella risker samt att en säkerhetsdemonstation hade genomförts. Deltagarnas 

information har varit anonym genom hela processen och efter studiens godkännande 

kommer all deras information att raderas. Deltagarna var även informerade om att de, 

genom hela studiens gång, kunde avbryta utan någon specifik anledning. För mer info se 

bilaga 1 och 2.  

 

 

Resultat 
 

Alla tre testpersoner fullföljde testet. Däremot på grund av tekniska problem som upptäcktes 

försent så noterades aldrig en av upprepningarna av 20 grader extension vid första 

testtillfället av TTDPM av person 1. Därmed är medelvärdet och standard avvikelsen för 20 

grader extension vid första testet bara uträknat på två värden istället för tre som övriga 

vinklar och riktningar är för samtliga personer. För övrigt utfördes alla de andra testen utan 

anmärkning.  

 

Joint Position Sense  
I testet Joint Position Sense mäts skillnaden i grader som differerar när testpersonen försökt 

reproducera knävinkeln vid en viss grad. Medelvärdet och standard avvikelsen för skillnaden 

i grader syns på y-axeln och är medelvärdet på tre försök för respektive vinkel. På x-axeln 

syns de olika vinkelgraderna samt försök ett i blått och försök två i orange. De blåa staplarna 

representerar direkt efter påtagandet av knäortosen och de orangea staplarna är efter fyra 

timmars användning av knäortoserna. Se figur 4-6.   

Testperson 1 har ett 

ökat medelvärde efter 

fyra timmars 

användning av 

ortosen vid vinkeln 

40 grader. Däremot 

så minskade 

medelvärdet något vid 

20 grader efter fyra 

timmar. En tydlig 

spridning av värdena 

syns vid samtliga 

tester, men störst 
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Figur 4. JPS för testperson 1. Medelvärde ± standardavvikelse för samtliga försök vid 20 
respektive 40 grader samt för försök 1 och försök 2. Alla värden på y-axeln i grader.   
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standardavvikelse syns vid första försöket på 20 grader då en skillnad kan mätas från nästan 

0 grader till strax över 10 grader (5,179 ± 4,997). Maxmedelvärde för 20 grader är 5,179 

grader och för 40 grader är maxmedelvärdet 6,538 ± 2,350 grader.  

Testperson 2 minskade sina medelvärden efter fyra timmars användning av knäortosen. 

Även här syns en spridning av resultatet då främst på första försöket av testerna. 

Maxmedelvärde skedde på första försöket vid 40 grader och var på 7,379 ± 4,819 grader. 

Minimimedelvärdet på 1,648 ± 1,248 grader uppmättes vid andra försöket på 20 grader.  

 

 

Figur 5. JPS för testperson 2. Medelvärde ± standardavvikelse för samtliga försök vid 20 respektive 40 grader 
samt för försök 1 och försök 2. Alla värden på y-axeln i grader.   

 

Figur 6. JPS testperson 3. Medelvärde ± standardavvikelse för samtliga försök vid 20 respektive 40 grader 
samt för försök 1 och försök 2. Alla värden på y-axeln i grader.   

Testperson 3 hade ett mindre medelvärde andra försöket på 40 grader, däremot med en 

väldigt stor standard avvikelse. Vid 20 grader var medelvärdet större vid andra försöket efter 

fyra timmar. Maxmedelvärdet vid första försöket på 40 grader ligger på 9,816 grader med en 

standardavvikelse på 3,913. Andra försöket på 40 grader gav medelvärdet 4,871 med en 

standard avvikelse på 7,315 grader. Minmedelvärdet för 20 grader på första försöket var 

2,124 grader ± 1,993.  
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Kinesthesic awareness  
Kinesthesic awareness har mätts med metoden ”The treshold to detection of passive motion” 

(TTDPM). Testet mäter reaktionstiden som finns mellan början av rörelsen och den tiden 

deltagaren själv först uppmärksammar denna rörelse, vilket syns på y-axeln. De blåa 

staplarna är från första försöket direkt efter påtagning av ortosen. De orangea staplarna är 

andra försöket som utfördes efter fyra timmars användning av knäortosen. Tiden för varje 

vinkel och riktning är ett medelvärde på tre försök utförda av varje testperson. Även här är 

standard avvikelsen medräknad. Se figurer 7-9.  

För testperson 1 

minskade medelvärdet 

efter fyra timmar vid 

40 grader flektion samt 

en minimal minskning 

av medelvärdet vid 20 

grader flektion. Värt att 

notera är att värdena 

för första testet vid 20 

grader extension är ett 

medelvärde på två 

försök och inte tre som 

i övriga fallen. Denna 

drop-out är på grund 

av tekniska problem. Störst medelvärde gav 40 grader flektion vid första testet på 1,267 ± 

0,293 sekunder och vid samma vinkel och riktning vid test två gav det näst största 

medelvärdet på 0,913 ± 0,372 sekunder.  

 

För testperson 2 syns ett 

högre medelvärde för 

samtliga tester, förutom 

vid 40 grader extension, 

efter fyra timmars 

användning av 

knäortosen. Även här 

gav 40 grader flektion 

de största medelvärdena 

och en väldigt stor 

spridning av resultaten. 

Vid andra testet på 40 

grader flektion gav det 

medelvärdet och 

standard avvikelsen 

1,507 ± 0,866 sekunder 

samt vid första testet 
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Figur 7. TTDPM för testperson 1. Medelvärde ± standardavvikelse för samtliga vinklar och 
riktningar samt för försök 1 respektive försök 2. Alla värden på y-axeln är i antal sekunder. 
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Figur 8. TTDPM för testperson 2. Medelvärde ± standardavvikelse för samtliga vinklar 
och riktningar samt för försök 1 respektive försök 2. Alla värden på y-axeln är i antal 
sekunder. 
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1,247 ± 1,120 sekunder. Lägst medelvärde gav 40 grader extension vid andra testet på 0,533 

± 0,031 sekunder.  

 

Figur 9. TTDPM för testperson 3. Medelvärde ± standardavvikelse för samtliga vinklar och riktningar samt för 
försök 1 respektive försök 2. Alla värden på y-axeln är i antal sekunder. 

Testperson 3 hade generellt sätt längst reaktionstid vid TTDPM testerna. Medelvärdena för 

40 grader flektion och extension minskade vid andra testet efter fyra timmar. Även här finner 

man maxmedelvärdet vid 40 grader flektion, första försöket, på 1,533 ± 0,170 sekunder. Dock 

ger 20 grader extension med sin standard avvikelse det störta värdet på 1,407 ± 0,560 

sekunder och strax där under ligger 20 grader flektion, andra försöket, på 1,273 ± 0,684 

sekunder. Minst medelvärde finner man vid 40 grader flektion, andra testet, med ett 

medelvärde på 0,667 ± 0,241 sekunder. Däremot så ger 40 grader extension inräknat 

standard avvikelsen det lägsta värdet på 0,773 ± 0,117 sekunder vid andra testet.  

 

Medelvärde och standard avvikelse för samtliga testpersoner  
För att få en mer helhetssyn över försöket har alla värdena summerats för samtliga försök 

och individer för vardera test med dess vinkel/riktning. Se figur 10 och 11.  
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Figur 10. JPS för samtliga testpersoner. Medelvärde ± standardavvikelse för samtliga försök vid 20 respektive 
40 grader samt för försök 1 och försök 2. Alla värden på y-axeln i grader.   

Testet JPS ser man ett lägre medelvärde vid 40 grader efter fyra timmars användning av en 

knäortos. Däremot så ser man att medelvärdet har ökat aningen vid andra försöket för att 

reproducera vinkeln på 20 grader. Likt tidigare så har värdena en stor spridning som kan ses 

vid standard avvikelsen. Tabellerna tyder på att testpersonerna har haft det svårare att 

reproducera knävinkeln vid 40 grader då dessa har högst medelvärde samt störst standard 

avvikelse, 6,818 ± 4,380 grader respektive 5,018 ± 4,215 grader.  

 

 

Figur 11. TTDPM för samtliga testpersoner. Medelvärde ± standardavvikelse för samtliga vinklar och 
riktningar samt för försök 1 respektive försök 2. Alla värden på y-axeln är i antal sekunder. 

Testet för att mäta Kinesthesic awareness har gett lägre medelvärden vid 40 grader flektion 

och extension efter fyra timmars användning av knäortosen och större medelvärden vid 20 

grader flektion samt extension efter fyra timmar. Likväl som sett vid de tidigare diagrammen 
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är vinkeln och riktningen som gett störst medelvärden 40 grader flektion trots minskning vid 

andra försöket. Medelvärde och standard avvikelse för 40 grader flektion vid första försöket 

är 1,349 ± 0,601 sekunder och vid andra försöket 1,029 ± 0,614 sekunder. Lägst medelvärde 

och standard avvikelse gav 40 grader extension vid andra försöket på 0,738 ± 0,223 

sekunder. Intressant att notera är att staplarna för 20 grader flektion och extension följer sig 

väldigt likt vid försök 1 respektive försök 2.  

 

 

Diskussion 
  

Målet med studien var att se hur proprioceptionen påverkas över tid vid användandet av en 

knäortos av märket Elcross® knä dragrunt (CAMP SCANDINAVIA) för ett urval av deltagare 

med en främre korsbandsskada. För att testa proprioceptionen har detta gjorts i en 

isokinetisk dynamometer och testerna som utförts har varit Joint position sense (JPS) och 

The threshold to detection of passive motion (TTDPM). Testen har utförts direkt efter 

påtagandet av en knäortos och efter fyra timmars användning av knäortosen.  

I denna diskussion har författaren valt att använda ordet förbättring där JPS och TTDPM’s 

absolut differens är mindre i magnitud jämfört med samma test med en högre magnitud.  

 

Joint position sense 
Testet för Joint position sense gav en förbättring efter fyra timmars användning av 

knäortosen med syfte att reproducera knävinkeln vid 40 grader. Däremot så visade sig 

resultatet ha blivit något sämre vid 20 grader. Enligt Bottoni et al., (2013) så skulle 

proprioceptionen få en bättre effekt om en knäortos användes längre än 30 minuter, så var 

alltså inte fallet vid 20 grader. I Engelsteds studie (2015) försämrades medelvärdena för att 

reproducera knävinkeln i 30-40 grader efter fyra timmar. Även här skiljer sig resultaten åt 

jämfört med resultaten från denna studie då medelvärdet förbättrades vid vinkeln 40 grader 

vid andra försöket efter fyra timmar. Däremot är det intressant att se att medelvärdena för 

30-40 grader i Engelsteds studie är 2,644 grader respektive 3,896 grader jämfört med i min 

studie där medelvärdena för 40 grader är 6,818 samt 5,018 grader. Eventuell anledning till 

detta kan vara att testpersonerna i Engelsteds studie inte var drabbade av en främre 

korsbandsskada samt att en annan metod användes. Detta skulle i sin tur kunna styrka 

tidigare antaganden från studier att proprioceptionen försämras efter en ACL skada (Roberts, 

2003).  

När man studerar resultaten för de enskilda individerna skiljer sig resultaten åt väldigt 

mycket. Testperson 2 förbättrade samtliga medelvärden vid andra försöket efter fyra timmar. 

Testperson 1 förbättrade sitt medelvärde andra försöket vid 20 grader och testperson 3 

förbättrade istället sitt medelvärde andra försöket vid 40 grader. Värt att notera är att 

samtliga testpersoner har haft den största skillnaden i antal grader vid 40 grader vilket även 

syns tydligt i diagrammet för deras gemensamma medelvärde. Detta tyder på att 

testpersonerna har haft störst problem med att reproducera knävinkeln vid 40 grader.  
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Kinesthesic awareness – The treshold to detect passive motion 
Lik väl som vid testet av JPS så gav testet TTDPM ett bättre medelvärde efter fyra timmars 

användning av knäortosen vid både 40 grader flektion och extension. Både 20 grader flektion 

och extension försämrades vid andra försöket efter fyra timmar. Sämst medelvärde hos 

samtliga testpersoner var vid 40 grader flektion. Trots dess förbättring vid andra försöket så 

har 40 grader flektion de sämsta medelvärdena generellt sett genom hela testet. En eventuell 

anledning till detta kan vara att testpersonerna satt fast i en stol med benen hängandes ner 

som då påverkas av gravitationen. Anledningen till varför testpersonerna hade svårt att 

känna av rörelse vid just 40 grader flektion kan vara att benet på grund av gravitationen vill 

flektera ner till utgångsläget på 90 grader knäflektion. För att undgå gravitationen hade man 

istället kunnat lägga testpersonerna ner raklånga på sidan likt man gjort i andra studier som 

kollat på proprioceptionen med testet TTDPM (Roberts, 2003; Boerboom et al., 2008). Dock 

går inte det att göra med den maskin som användes vid studien.  

Testet TTDPM som utfördes rörde sig rotationsaxeln i en hastighet på 1 grad/sekund vilket 

var den lägsta hastighet man kunde ställa in den isokinetiska dynamometern i. Tidigare 

tester på ”the treshold to detection of passive motion” har, i de studier författaren läst, haft 

en rotationsaxel som rört sig mot extension och flektion med en hastighet på 0,5 

grader/sekund (Roberts 2003; Boerboom et al., 2008; Grob et al., 2001). Antaganden av 

författaren har gjorts att det kan vara svårare att känna av rörelse i leden vid en långsammare 

hastighet på rotationsaxeln.  

För övrigt är det svårt att dra några paralleller till andra studier då de inte har undersökt 

proprioceptionens påverkan vid långtidseffekten av en knäortos.  

 

Ålderns påverkan 
Det går att se i testerna att försöksperson 3 hade svårast att reproducera knävinkeln vid testet 

JPS samt hade längst reaktionstid för testet TTDPM. Testperson 3 var även den äldsta 

försökspersonen att delta i studien. Det har gjorts en del studier på hur åldern påverkar 

proprioceptionen var av det tyder på att proprioceptionen blir sämre med åldern (Boerboom 

et al., 2008; Roberts, Anderson, Fridén, 2004; Skinner, Barrack & Cook, 1984). Testerna 

visar bland annat att kinesthesic awareness och joint position sense blir sämre med åldern. 

Tester gjorda av Ribeiro och Oliveira (2010) visar även dem att åldern ger en försämrad 

effekt på proprioceptionen. Däremot så kommer de fram till att med en viss typ av träning 

kan man minska åldrandets påverkan på proprioceptionen på knäet. Hur pass mycket 

knäskadan har inverkan på den försämrade proprioceptionen eller om det bara är en 

åldrande effekt är svårt att avgöra menar Roberts (2003).  

 

Spretiga resultat 
Samtliga resultat med medelvärden och standard avvikelse skiljer sig åt mellan testerna och 

testpersonerna. Den beskrivande statistiken är uträknad med ett 95% konfidentintervall 

vilket tyder på att många av resultaten har varierat för varje individ vilket syns i samtliga 

tabeller. Med anledning till för få deltagare i studien har inga normaldata tagits fram utan 

bara beskrivande statistik.  
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Olika receptorers påverkan  
Trots många spretiga värden finns det en tendens i studiens resultat att testpersonerna har 

haft det svårare att reproducera knävinkeln vid 40 grader i testet JPS. För testet TTDPM var 

som tidigare nämnt 40 grader mot flektion den vinkel testpersonerna hade svårast att 

detektera rörelsen som sker i knäleden. Som beskrivit tidigare finns det fyra intra-artikulära 

receptorer som främst kopplas samman med knäets proprioception. Dessa receptorer har 

olika egenskaper och agerar olika vid knärörelse samt återfinns på olika ställen i knäleden.  

Enligt Fridén et al. (1996) studie där testet TTDPM genomförts är proprioceptionen mer 

känslig mot extension vid 20 grader jämfört mot flektion. Extension från 20 grader visade sig 

i deras studie även vara mer känslig än vinkeln på 40 grader till extension hos friska 

individer. Detta är inget som syns i den här studien med korsbandsskadade deltagare. Med 

tanke på att deltagarna i den här studien har en främre korsbandsskada kan de intra-

artikulära receptorerna vara påverkade och därmed agera olikt jämfört med hos en frisk 

individ. Detta kan vara en av anledningarna till att resultaten i den här studien inte stämmer 

överens med en del tidigare studier.  

 

Korsbandsskadade kopplingar till ICF  

När man drabbas av en främre korsbandsruptur förändras strukturen i knäleden. Förutom 

smärta och svullnad som ofta är komplikationer efter en skada så drabbas man också av 

sämre proprioception. Detta visar sig ofta i instabilitet i leden (Roberts, 2003). Eftersom en 

korsbandsskada ofta inträffar i samband med fysisk aktivitet kan antagandet göras att de 

personer som drabbas av en knäskada oftast är fysiskt intresserade. Av den orsaken att 

proprioceptionen blir försämrad efter en främre korsbandsruptur kan det vara så att 

aktivitetsnivån minskar. Om man tränar i ett lag eller i annat sällskap kan det kännas som att 

man mister delaktigheten som i sin tur kan påverka en ur både ett individuellt och ett socialt 

perspektiv. Även om man inte är fysisk aktiv kan en främre korsbandsskada påverka ens 

vardag. Med tanke på att proprioceptionen påverkas av både en skada och av stigande ålder 

kan det vara intressant att se hur detta påverkar patienten i ett större sammanhang. Därmed 

kan ICF vara ett bra verktyg att använda även vid proprioception för att se till patienten ur ett 

större perspektiv då även proprioception kan inverka på ens vardag.    

  

Studiens begränsningar 
Den isokinetiska dynamometern som användes i studien hade inget ”automatiskt” stopp för 

vinklarna på 20 samt 40 grader utan de var uppskattade utifrån en skala. För varje försök 

som genomfördes på testeten stannade maskinen vid uppskattningsvis 20 alternativt 40 

grader efter att en knapp blivit tryckt på. Därmed kan gradtalen ha skilt sig något åt från 

försök till försök. Med andra ord betyder det att reliabiliteten för studiens vinklar inte alltid 

är pålitliga utan en felmarginal för samtliga vinklars reproduktion bör tas hänsyn till. Även 

om den isokinetiska dynamometern mäter det den ska så spelar den mänskliga faktorn in 

som i sin tur kan bidra till en eventuell felmarginal. Om det hade funnits ett ”automatiskt” 

stopp för den isokinetiska dynamometern hade studiens reliabilitet ökat. Även om det 

eventuellt har uppstått en felmarginal när vinklarna uppmättes har det tagits hänsyn till då 

kurvorna jämfördes med varandra i Visual 3D och därmed kan vinklarnas felmarginal ta ut 

varandra. Däremot kan denna felmarginal skilja sig åt från testperson och försök. Med tanke 

på att resultaten skilde sig åt mellan vinklarna på 20 samt 40 grader kan det vara så att en 

eventuell felmarginal på 5 grader kan påverka resultaten. Detta är dessvärre ingenting som 

gick att justera med den isokinetiska dynamometern som användes. I andra studier (Roberts, 

2003; Boerboom et al., 2008) har det funnits ett ”automatiskt” stopp för vardera vinkel.   
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Eftersom det var ett litet antal testpersoner i studien går det inte att dra några generella 

slutsatser. Ett större antal deltagare hade gjort studien mer pålitlig.  

 

Framtida studier 
För att undersöka proprioceptionens långtidspåverkning hade ett större antal 

försökspersoner behövts och fler upprepningar av varje vinkel krävts för att få ett mer 

reliabelt och valitt resultat. Det hade även varit intressant att testa olika ortoser och se om 

proprioceptionens effekt skiljer sig åt. För att även underlätta och se proprioceptionens 

skillnader hade det varit intressant att jämföra med en kontrollgrupp utan någon knäskada. 

Med både fler försökspersoner, olika knäortoser och en kontrollgrupp hade resultatet varit 

mer pålitligt att analysera. Författaren anser fortfarande att det är en intressant och 

användbar studie om tillförlitliga resultat kan påträffas. Studiens betydelse är viktig för att 

optimera knäskadade personers användning av en knäortos samt veta när ortosen kan ge 

bäst effekt på proprioceptionen.  

 

 

Konklusion  
 

Den här studien, med författarens vetskap, är den första som har studerat hur 

proprioceptionen påverkas under en tidsperiod på fyra timmar hos tre testpersoner med en 

främre korsbandsskada. Proprioceptionen har blivit testat i en isokinetisk dynamometer 

(IsoMed 2000) genom två olika test, Joint position sense och The threshold to detection of 

passive motion. Vinklarna som undersöktes var 20 samt 40 grader med knäet i 90 graders 

flektion som nollreferens. Knäortosen som användes under studien var Elcross® knä 

dragrunt (CAMP SCANDINAVIA).  

För testet Joint position sense förbättrades medelvärdet efter fyra timmars användning av 

knäortosen vid 40 grader samtidigt som medelvärdet på 20 grader hade försämrats något 

efter fyra timmar. Samtliga försökspersoner hade svårast att reproducera knävinkeln på 40 

grader.  

Testet The threshold to detection of passive motion gav sämre medelvärde vid 20 grader 

flektion och extension efter fyra timmars användning av knäortosen. För 40 grader flektion 

och extension gav testet efter fyra timmar ett bättre medelvärde. Rörelsen som 

försökspersonerna hade svårast att detektera i knäleden var 40 grader mot flektion.  

Eftersom studien hade ett litet antal deltagare går det inte att göra några generella slutsatser. 

Det är dessutom svårt att se en gemensam tendens eller trend i resultatet. Fler studier behövs 

göras för att se hur proprioceptionen påverkas under en längre tids användning av en 

knäortos.  
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Bilaga 1 
 

Genom att skriva under följande text godkänner jag mitt deltagande i Paulina Tegnérs c-

uppsats.  

 

Testet kommer att genomföras på Hälsohögskolan, Jönköping den _______________ 

2016.  

Laborationen handlar om hur proprioception (alltså ens uppfattning av knäleden samt 

rörelse som sker) påverkas av användning av en knäortos. Första delen av testet kommer att 

genomföras direkt efter påtagandet av en knäortos och innefattar två delar. Första delen 

testar ”Joint position sense” och andra delen testar ”Kinesthesia awareness”. Efter första 

delen av testet är utfört ska testpersonen ha på sig knäortosen i fyra timmar. Vardagliga 

sysslor får utföras. Däremot får ingen fysisk aktivitet som att gå på pass, gym eller löpning 

genomföras under dessa fyra timmar. Efter fyra timmar kommer patienten tillbaka och 

samma test utförs igen.  

Alla ens uppgifter kommer att hanteras utifrån sekretess och efter att inlämningen gjorts 

kommer all data att raderas. Som testperson har man dessutom tillgång till att få del av 

uppsatsen när den är klar och presenterad om så önskas.  

Som deltagare har man rätt att när som under testets gång avbryta utan specifik anledning.  

Vid underskrift garanterar jag att en säkerhetsdemonstration har genomförts.  

 

Här med godkänner jag ovanstående text. 
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Underskrift 

 

Namnförtydligande  

 

 

 

 

 

Jönköping den 29 februari 2016 

 

 

 

Bilaga 2 
 

Deltagare till c-uppsats Paulina Tegnér  

 

Namn: 
__________________________________________________ 

Födelseår: 

__________________________________________________ 

Korsbandsskada höger/vänster knä: 
__________________________________________________ 

Vilket år inträffade skadan? 
__________________________________________________ 

Har operation gjorts? (ja/nej)  
__________________________________________________ 

Har du förhinder i din vardag pga din knäskada (ja/nej): 
__________________________________________________ 

Om ja, när upplever du problem?  

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________
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__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Är du fysiskt aktiv idag? Vad gör du då?  

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________ 

Jag vill få tillgång till uppsatsen när den är färdigställd: 
(ja/nej)________ 

Mailadress:__________________________________________ 


