
Ortopediskt smått och gott 
ur ett fysioterapeutiskt 
perspektiv
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Barn och idrott hör 
ihop 

• Glädje

• Social gemenskap

• Lära för livet 

• Utmaningar
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Nybesök 

• Förklarar alltid hur ett besök ska gå till och vad de har 
att förvänta sig

• Utlåningsshorts

• Anamnes viktig, barnets perspektiv

• Undersökning som vuxna, men fys och apofys

• Använd så positiva termer som möjligt, tänk på våran 
makt

• Enkla förklaringsmodeller 
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Nybesök 

• Mål och delmål 

• Prata om deras förväntningar och 
våga begränsa

• Se längre än barnets tårar 

• Försök ge realistiska tidsramar 
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Rehabtänk

• Se till individen  

• Tydliga riktlinjer

• Ständigt utvärdera målen och rehabiliteringen

2022-01-27 Haboped dag 27/1-22



Rehabtänk

• Veckans fokus och veckans mål

• Få men tydliga hemövningar

• Kontakt med skola och tränare

• Sluttester innan full återgång till idrott
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Nybesök 

• Jag är expert på knän men du är expert på hur det känns för dig

• Smärtskala 
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Fysstress, Apofysit, fraktur genom Fys,
de vanligaste diagnoserna. 
• De 5 faserna

• 1, vardagssmärta

• 2, smärtfri vardag

• 3, skolidrott fungerar

• 4, tyngre rehab, hopp, delta i 
större del av träningsmoment

• 5, slutrehab åter till full idrott 
och full träning/tävling

2022-01-27 haboped dag 27/1-22



Höften 
Fysstress, apofysit

Hamstringsapofysit, ”Schlatter i rumpan”

Klinik och behandling, kan vara RED 
FLAG!

Fysstress i caputfemoris fysen. Början på 
(CAM), PINCER? 
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Fysstress i Caput femoris fysen

Belastningssmärta i höften 
(ljumsken)

Fotboll, hockey, gymnastik, dans. 

Påverkan på m iliopsoas, ibland 
även på adduktorer, bursa? 

Om nedsatt ROM: 

1. inåtrotation, 2. extension. 

Smärtprovokation för höftled i 
liggande är mer positiv afficerad
sida. 

• Avlasta! 

• Ha i åtanke 3 mån vila vid 
fysstress.

• Titta på bålfunktion.

• Träna hamstrings, glut med och 
max. Smärtfri 
Quadricepsträning. Fötter?

• I slutfas jobba iliopsoas, 
adduktorer.

• Obs, uteslut avulsion (Rectus
femoris på SIAI)
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Förslag på hamstringsövningar

Plocka koner, vikt i hand vars sidas ben är ståben. 

Hamstrings på fleece, obs tårna mot taket! Bilat, 
unilateralt, simtag, bara excentriskt. Statiskt om 
svårt aktivera hamstrings. (även på pilatesboll) 
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Viktigast: kontrollera att rätt muskler 
jobbar!

• Gluteus Maximus, lyfta knän 
ut och ihop

• Gluteus medius: Sidoplanka, 
rita cirklar med övre benet.  

2022-01-27 Haboped dag 27/1-22



Höftrehab fler exempel:

• Jobbar även med rotationer, 
både utan och med 
belastning. Magligg eller i 
knästående med puta under 
knät. 

• Olika step up övningar, även 
med vikt, olika höjd på step-
uplådan. 

• Sidosteg med snodd runt 
knän eller fötter. 
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Fraktur genom fys, tex distala tibiafysen

• Fysstress = vila 3 månader 
från idrott. Gäller även fraktur 
genom fys, SH 1-2?

• 6 månader innan återgång till 
full idrott. 
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Calcaneusapofysit, Apofysitis Calcanea, 
Haglunds häl
• Kan ha ändrat gångmönster

• Vanligt att de springer på 
tårna

• Viktigt palpera runt hela 
calcaneusfysen, kan vara 
fysstress mer än apofysit. 
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Åtgärd

• Avlasta hälen, hemma, i skolan, på träning! 
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Tulis heavy duty heelcups, Heelers

2022-01-27 Haboped dag 27/1-22



Tulis Cheetah, för barfota idrottare, 
gymnaster. 
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Little league shoulder, fysstress proximal 
humerusfysen
• Drabbar framförallt 

racketspelare (tennis)

• Smärtan förlagd lateralt 
proximalt humerus. 

• Symtom vid max elevation, 
när servar, smashar, 
backhand. 

• Nedsatt inåtrotation, elevation

• Avlasta viktigast, bålträning. 
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Den missade armbågen! Osteochondritis
dissecans OCD
• OCD, armbåge, ofta på 

capitulum humeri. 

• Belastningssmärta i armbågen. 

• Krepitationer och låsningar. 

• Begränsad flexion, saknar ibland 
även slutextension. 

• Kastare och gymnaster. 

• Ofta armbågar med valgus och 
hyperextension. 

• Differintialdiagnos: ”Little leauge
elbow”
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Take home message: 

• Ljumsksmärta, tänk fysstress caput femoris fysen, då är iliopsoas oftast involverad. Ha 
koll på ROM. 

• Hamstringsapofysit, uteslut avulsion.

• Rehabilitering: Anpassa övningar till förmåga, förenkla eller stegra. Se till att RÄTT 
muskler jobbar!  Kompensatoriska muskler som jobbar är lika vanligt hos barn som hos 
vuxna.                

• Aktivera en muskel statiskt om de inte hittar rätt och ge dynamiska övningar nästa 
tillfälle. 

• Var uppmärksam på OCD i armbåge, fråga om låsningar. 
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Knäskador 

• Patellarluxation

• Främre knäsmärta

• Osgood-Schlatter skada 

• Sinding-larsen Johansson 
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Patellarluxation 
• Patellaluxation 5-10/10 000 barn (Nietosvaara & Kallio 1994) vuxna 0,6-1/10 

000

• Korsbandsskada barn 2- 5/10 000, vuxna 8/10 000 (Frobell et al 2007, 
Nordenvall et al 2012) 

• Lika fördelning tjejer och killar (Askenberger et al 2016, Aktin et al., 2000; 
Arendt, Fithian & Cohen, 2002; Waterman et al., 2012)

• Ålder 9-17 år peak 13-15år 

• Den vanligaste orsaken till hemartros i leden (Askenberger et al 2017)

• Stor risk för reluxation , större ju yngre barnet är och om det 
finns flera predisponibla faktorer
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Skademekanismer 

• Direkt våld slag på insidan av knäled mot patella

• Indirekt våld valgus våld med lätt flekterat knä och foten i marken. Femur inåtroterar eller tibia i 
utåtrotation.

• Patienter kan vara omedvetna om att patella har luxerat anamnes av plötslig knäsvullnad.                                                                                             

(S Palmu el al 2008)
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Funktionsanalys

• Hållning

• Knäkontroll

• Alignment

• Rörlighet

• Q-ceps

• Gluteer

• Core

• Fötter
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J-sign
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Rehabfokus 

Vastus medialis obliqus (VMO)

• Den viktigaste dynamiska stabilisator av patella, aktiv hela rr-banan men centrera patella 0-30.

• Försvagning leder till lateral förskjutning av patella med ca 5 mm  (Goh et al 1995)

• Kan kompenserar minskad stabilitet i passiva strukturer

• Den muskel som först försvagas vid skada och tar längst tid att bygga upp (Stokes et al 1984)

• Går ej att träna isolerat men vi kan missa den isolerat.  

(Smith et al 2008)
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Rehabfokus 

• Glutealmuskulatur

• Patient med patellainstabilitet uppvisar nedsatt styrka abduktorer, 
extensorer och utåtrotatorer. (Souza RB 2009, Ireland ML 2003)

• Svaga gluteer leder till inåtrotation/add av femur – större belastning på 
patella. 30 % svagare hos pfa-patienter (Mc Conell et al 2007)

• Vid knäböj finns en fördröjning av vmo och glutealmuskulatur hos 
patienter med patella instab och patellofemural smärta (Brindle et al 2003)
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Rehabfokus 

• Bålstabilitet (Arendt el al 2002, Zazulak et al 2007)

• Funktionell rörlighet

• Alignment och knäkontroll (MonsonJ, Arendt EA 2012, Souza and Powers 2009, Escamilla RF et al 2009)
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Rehabfokus 

• Balans/koordination(Mellor et al 2005)

• Iliopsoas och hamstringsrörlighet

• Tensor tension (McConell et al 2007)

• Fötter (Monson J, Arendt EA 2012)
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Handläggning vid förstagångs patellarluxation

• Mjuk patellastabiliserande ortos dygnet runt 4 veckor 
• Om svullnad och smärta genomgå MR-undersökning
• Rehabilitering till godkända funktion/styrketester ca 3-4 månader 
• Rehab enligt strukturerat rehabprogram till godkända funktions/styrketester

Återremitera/Remiss till ortoped om: 

• Reluxation efter genomförd rehabträning med godkända funktion/styrketester
• Svullnad smärta under rehabilitering utesluta missad broskskada
• Stor instabilitet som omöjliggör rehabilitering 
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Rehabprotokoll 

• De tidsintervall som finns angivna i rehabiliteringen är individuella då smärta, svullnad, funktion, patellas 
stabilitet och ev osteokondrala skador styr uppgradering av rehabiliteringen.

• För att gå vidare till nästa fas bör målkraven vara uppfyllda. Övningarna behålls så länge de bedöms 
vara relevanta

• Patienten får och ska belasta fullt men kryckor bör användas till dess god knäkontroll har uppnåtts. 

• Corestyrka och träning av gluteal muskulatur framförallt gluteus medius är viktig genom hela 
rehabiliteringen, likaså rörlighetsträning för hamstrings och höftflexorer. Glöm ej foten
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•Mål

•Full belastning på benet, reducerad smärta och svullnad, volontär kontraktion Quadriceps

•Tänk på att

•Skydda mediala strukturer, ortos dygnet runt.

•Inte forcera flexionen över 90 gr

•Belasta fullt

•Inga open kinetic chain(okc) för Q-ceps

•Övnings exempel

•Släpcykla 0°-90°

•Spänn Q-ceps

•Isometrisk muskelaktivitet för nedre extremitet

•Balans och belastningsövningar

•BLI KOMPIS MED KNÄET
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Fas 1

Nivåkrav

• Volontär kontraktion av Quadriceps, Bra 
gångmönster

• Klara full belastning i stående



Fas 2

• Mål

• Ingen svullnad eller smärta, fullt passivt ROM, god kontakt med VMO, Knäkontroll i gång fokus på slutextension

• Tänk på 

• Undvika hyperextension i stående och gående

• Övnings exempel

• Cykel, trampmaskin

• Closed kinetic chain (CKC) i slutextension tex press mot boll

• Muskelstimulering över VMO, tejptekniker för patellarstabilitet

• Gång och stegövningar med kontrollerad slutsträckning

• Isometrisk styrka för Q-ceps med fokus på VMO

• Balans och belastningsträning

• Små knäböj ca 30 grader 

• Fokus

Knäkontroll
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Nivåkrav

• Klara att stå på ett ben med 
god knäkontroll 



Fas 3

•Mål

•Klara 20 st dubbla knäböj ner till 30° flexion utan smärta

•Normal gånghastighet

•Tänk på att

•Inte forcera belastad knäflexion men uppnå muskeltrötthet

•Övnings exempel

•CKC-övningar 30 gr flexion, även på ett ben

•Mer avancerad balans och koordinationsövningar

•OKC med rulle under knät 0°-20° samt 90-60

•Fokus

•Fokus på knäkontroll 0-30 grader, uppnå muskeltrötthet. 
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Nivåkrav

• Klara 20 st knäböj ner till 30 grader 
flexion med god knäkontroll

• Klara ett enbensknäböj 30°flexion 
med lätt stöd



Fas 4 

•Mål

•Knäkontroll i trappa, dubbla knäböj 60 grader 20 ggr utan smärta

•Enbensknäböj 30 gr 20 ggr

•Tänk på 

•Se upp med patellofemoral smärta vid ökad belastning

•Övnings exempel

•CKC-övningar i djupare knäböj, även på ett ben

•OKC-övningar för Q-ceps i hela rr-banan med succ ökad belast. Försiktighet i excentrisk fas

•Funktionella och komplexa balans-och koordinationsövningar 

•Fokus

• Ökad komplexitet och styrka
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Nivåkrav: 

• Plankan 60 sek,

• Enbensbalans 60 sek (titta)

• Dubbla knäböj 60 grader 20 ggr

• Enbensknäböj 30 grader 20 ggr 

80 % funktion:

• Enbens bäckenlyft Små snabba 
enbensknäböj 30 sek 

• Stand and reach balance test

• Step and hold test



Fas 5 

•Mål

•Knäkontroll vid lite snabbare rörelse

•Tänk på 

•Successiv stegring av plyometri, observant på tillväxtzoner

•Övnings exempel

•Funktionellt komplexa övningar för balans och koordination

•Påbörja excentrisk styrka i OKC för Q-ceps

•Små jogg på stället, hopprep

•Olika hastigheter i rörelsen
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Nivåkrav

Godkänt fallhopptest

Dubbla knäböj 90 grader 20 st

80 % funktion och styrka på: 

Solec balancetest, Star excursion test 

Enbensknäböj ner till 40 resp 50cm under 1min

Sidhopp under 30 sek (30cm mellan linjerna)



Fas 6 

Mål

• Kunna återgå till tidigare aktiviteter eller egen vald aktivitet

• Godkända funktionella och styrketester. Skatta högt på KOOS-child

• Tänk på 

• Fas 6 är tuff och krävande. Innan tuffare hopp klarar löpning utan smärta,

svullnad och instabilitet

• Övnings exempel

• Stegrad plyometri, snabbare riktningsförändringar, tung styrka-även excentriskt,

• Zick-Zack löpning, spänst-och snabbhetsträning, idrottsspecifikt
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Nivåkrav

• Ingen smärta eller instabilitet
• Full rörlighet, ingen svullnad
• 95-100% på styrka
• Star excursion balance test
• Corestyrka och uthållighet
• Spänsttester enbens längdhopp, 

sidhopp
• Knäkontroll och alignment
• Enbensknäböj mäta djupet, 

enbensknäböj på tid 



Patientfall 1

• 14-årig fotbollskille mitt i sin tillväxtspurt

• Förstagångs luxation i samband med fotboll

• Trochlea dysplasi + patella alta, kalvig i kroppen

• Fullföljer rehab 100% 

• Vad blir vårt råd?
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Patientfall 2

• 12 årig flicka patellaluxation i skolan under rast. 

• Tilt, trochleadysplasi 

• Högt Beightonscore, nedsatt knäkontroll och bålstyrka, generellt svag

• Avslutar rehab innan färdigrehabiliterad

• Reluxerar och kommer åter.

• Vad gör vi nu?
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Patientfall 3

• Handbollsspelande 15 årig tjej

• Förstagångsluxation i samband med handboll. 

• Alta, tilt och trochlea dysplasi

• Fullföljer rehab men reluxerar när hon är ute och springer 5månader senare

• Rekommendation?
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Patientfall 4 

• 11 årig kille 

• Förstagångsluxation under lek

• Trochlea dysplasi, alta, tilt 

• Tunn muskulärt, nedsatt knäkontroll

• Kraftig hämmad i vardagen trots rehab

• Reluxerar under rehabtid

• Rekommendation?
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Kärt barn har många namn……

• PFSS patellofemoral pain

• Patellofemural pain syndrom

• Patellofemoral joint stress 

• Patellafemoral knee pain 

• Anterior knee pain 

• PFA (patellofemoral atralgi)

• Knäskålssmärta 

• Främre knäsmärta 
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Främre knäsmärta hos barn och unga

• 20-30% av alla knäskador hos barn och unga

• Vanligast i tillväxtspurten men förekommer även hos 
yngre

• Vanligare hos idrottande barn än icke idrottande

• Normal höft och knäröntgen

• Inget bakomliggande trauma
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Symtom 

• Grabsign

• Knäböj, utfallssteg,  trappgång ffa nedför, löpning och huksitt. 

• Moviesign, efter långvarigt sittande 

• Kan även ha låsningstendens, upphakning, svullnad men även en känsla av 
instabilitet

• Krepitationer kan förekomma

(Theresa Helissa Nakagawa et al 2011, Jonathan T. Finoff et al 2011, Gregory G et al 2011, Brian Noehren et al 2011,

Nya Motions- och idrottskador och deras rehabilitering, Thomeé mfl, 2011)

Anterior kneepain: an update of physical therapy. Sussanne Werner (Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2014) 22:2286-2294)
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Främre knäsmärta hos barn och unga

• Subgrupper: 

• Patellainstabilitet/hypermobil

• Överbelastning för mycket för snabbt , våga vila brosket, 
Starka q-ceps och svaga hamstrings

• Inaktiva som ofta behöver hjälp att komma igång på ett bra 
sätt. Skavsår i knäna

• Fysiska icke atleter
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God prognos vid rätt hjälp 

• Men: 30% uppger att det påverkar framtida yrkesval

• Slutar med idrott

• Smärtkänsligare som vuxna

• Rehab: 

• Patellas biomekanik

• Tålamod

• Avdramatisera med ta på allvar

• Tydliga riktlinjer

• Var barnets guide och lärare 
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Vad gör vi?

• Stärka Q-ceps, gärna med muskelstimulator 

• Tejpa patella för smärtfrihet

• Både open och closed chain övningar

• Statisk och isometrisk smärtfri Q-ceps aktivitet

• Träna höft- utåtrotatorer och abduktorer

• Stretcha stram muskulatur

• Bålstabilitetsträning/Hållningskorrigering

• Prognos = God på lång sikt
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Morbus Osgood 
schlatter 

• Idrottsaktivt barn 10-15 år

• Smygande debut 

• Klinisk diagnos , palpera tub tibiae 

• Traktionsapofysit av tub tibiae 
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Olika 
stadier av 
schlatter
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Ej synlig eller liten svullnad, men palpationsöm, klarar en 
knäböj men upprepade ger smärta. (ofta kort anamnes)

Svullnad, palpömhet, klarar ej längre enbens knäböj
utan smärta. 

Mycket svullen, värmeökad, rejält palpationsöm
tuberositas tibiae. Klarar ej tvåbensknäböj pga smärtan. 
Hypotrof Q-ceps. (Misstänk Avulsion) DRA I 
NÖDBROMS!

”Superschlatter” = hela tillväxtzonen är involverad! (Ses 
främst hos idogt idrottande barn.)



Kolla upp 
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Träningsstegring.

Period av tillväxt! 

Stramhet i hamstrings (killar som växer!) 

Stramhet i Q-ceps, afficerad sida.

BÅLSTABILITET

Svaga höftabduktorer, utåtrotatorer



Osgood schlatter 

• Tejpa vid förstagångsbesöket, ortos kan hjälpa

• Begränsa idrottandet/aktiviteten helt/delvis. Aktivitetsstege 

• Stretcha stel q-ceps om ej ont i tuberositas

• Smärtfri aktivering av q-ceps, statisk, dynamisk, closed/open chain via 
hemträningsprogram .

• Knäkontroll, bålstab, fotövningar, gluteer?

• VANLIG REGIM: Ofarligt, vila några veckor och träna det du kan
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• Long-term Prognosis and Impact of Osgood-Schlatter
Disease 4 Years After Diagnosis: A Retrospective Study

Clara Guldhammer, BSc(Med), Michael Skovdal Rathleff, PhD, Hans Peter Jensen, MD‡, Sinead Holden, PhD

60.5% OSD-relaterad knäsmärta

42.9% hade daglig smärta

54% av dom med OSD hade slutat med idrott (35% 
kontrollgrupp)
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https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2325967119878136
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2325967119878136
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2325967119878136
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2325967119878136


Aktivitetsstege
• Activity Modification and knee strengthening for 
Osgood-Schlatter 
• Disease Source: Rathleff et al , 2020 , Journal of Orthopaedic and Sports 
Medicine
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Apicitis Sinding-Larsen 
Johansson 

• 11-14 år, klinisk diagnos

• Palpera apex patella, mest ont lateralt eller medialt?

• Behandlingsprinciper desamma som vid Mb Schlatter

• Tejpning fungerar ännu bättre här!

• Schlatter o Apicit, kan ha både och.
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Idrottande tonåringar med 
ländryggssmärta, diagnostik 

och rehabilitering
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Patientfall, 14 årig truppgymnastflicka söker 
för lumbala belastningssmärtor, sept -21
• Tränar truppgymnastik x 4 i veckan, ca 12 h. 

• Intermittent smärta sedan ett år, hade en landning i april -21 där det kändes som om ryggen ”låste sig” 
behövde hjälp upp ur gropen. 

• Smärtfri under sommaren, tränade ej på redskap, utom på läger 4 dagar i juli då körde fullt på allt vilket 
gick ua. 

• Smärtdebut igen vid terminsstart,ont både höger o vänster sida men ej samtidigt. 

• Ingen hostsmärta, ingen neurologi, sitta i skolan är ua. Alltid ont på träningar men smärtfri dagen efter. 

• Att hoppa där hon går in i ”svank” känns värst. 

• Skattar NRS 6-7 när det gör som mest ont. 

• Varit hos naprapat ett tillfälle och fått massage, hen tyckte det besöket räckte. 

• Mkt god rörlighet. (De med god extension lumbalt har större risk för stressfraktur)

• Alla tester i extension, ståendes o liggandes gör ont, liksom att hoppa jämfota. 

• ”Just det, jag har ont i bröstryggen också, även det belastningsrelaterat. Haft det under längre tid så är 
van att ha ont där.” 
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Kliniska tester: upphopp brits, (två) och 
enbensextension lumbalt 

2022-01-27 Haboped dag 27/1-22



MR SVAR: 

• MR SVAR 16/9-21

• Det finns ett närmast linjärt benmärgsödem som är genomgående i hela pedikeln av vänster 
L5. Ingen spondylolistes. Inget ödem i mjukdelarna. Inom ländryggen ses bevarade 
kotkroppshöjder samt bevarade diskhöjder. Lätt buktande diskar i nedre ländryggen men 
ingen påverkan på avgående nervrötter. Ingen avvikande signal i medulla spinalis. Conus
slutar i nivå med L2. Uträtad lordos i ländrygg. 

• Vidare ses inom avbildad del av nedre bröstrygg intraspongiösa diskhernieringar i nedre 
täckplattor hos kota Th10 och Th 11 med diskret angränsande ödem i benmärgen. 

• -stressfraktur i vänster pedikel L5. Ingen olistes. Inom avbildade  delar nedre bröstrygg  ses 
intraspongiösa diskhernieringar med diskret angränsande benmärgsödem. 
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Rehabplan, vila helt i 3 månader ifrån 
gymnastik, rehab från start. 
• VIKTIG INFORMATION TILL PATIENT OCH FÖRÄLDRAR: 

• Viktigt vila tills läkning skett så undvika bilateral lys. 

• Detta läker ut helt (stressfrakturen) 

• Viktigt med nolltolerens på smärta, inte ”testa” smärtan.

• Kommer att kräva mycket och hård träning av dig svåra övningar. 

• Gör ditt rehabprogram på träningen, eller hemma om du inte går på 
träning. 

• Obs! 3 månaders vila från idrott, 3 månader till innan fullt 
igång! 
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Uppdelning av ryggproblem (grovt)

Lumbal insufficiens:
• Överbelastad men inte trasigt. 

• Har främst ont när man idrottar och 
inte alla träningstillfällen.

• Smärtan måttlig och försvinner snabbt 
vid avslutad aktivitet.

• Svårt att provocera fram smärta vid 
undersökning. Upphopp brits är ua. 

• Smärttålighet? 

Bör utredas, risk för 
vävnadsskada:
• Om man har symtom som patientfallet

• Tränar 7 h i veckan eller mer. 

• Lättprovocerad vid undersökning även 
om vilat någon dag från träning.

• Långvarig och återkommande smärta 
som ökar. Symtom < 2-3 månader

• Ont dagen efter träning och ont vid 
viss ADL. 

• Tydligt tillfälle för försämring. 

• En patient som inte vilar ifall inte MR 
påvisar något tydligt fynd. 
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Börja med liggande övningar, viktigt med 
stabil rygg. Hemprogram. 

Foamroller/Fysiorulle
Aktivera transversus, ej ”sixpack” 
(RA)
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Man kan göra mycket med en trasig rygg. 

Armhävningar Utfallsteg på stället, ev på bosuboll. 
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Stegring men fortfarande men ingen 
rotation. 
Knälyft mot tak, ”häng” kvar 2 sek och 
sänk. 

Fyrfota, men armar längre fram och lite 
bredare mellan händerna, lyft en 
extremitet i taget. 
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Rulla stock med kontroll. Landa mjukt 
och sakta på mage respektive rygg. 

Obs! Ha koll på obliquerna! 
Rulla en rak linje, kontrollerad 
landning på mage respektive rygg.
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Slutrehab, jobba långa hävstänger, gärna 
rotationsövningar. Gärna komma till kliniken i 
denna fas. 
Hamstringsrörlighet avgör 
övningen, ev ha ventrala tibia på 
bollen med flekterade knän. 

Jobba gärna ut i mer axelelevation! 
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Belgiska hunden, en favorit!

Utgångsposition Slutposition, landa med kontroll
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Glöm inte rörlighet, samt extra bålträning 
så länge man idrottar på hög nivå. 
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Återfall med lumbal smärta?

• Brukar ske efter 2-4 månader. 

• Oftast har allt gått bra och 
patienten har släppt sin 
bålträning. 

• Informera innan, men även när 
det är aktuellt att detta är 
OFARLIGT  och VANLIGT! 

• Smärtan backar snabbt, klarar 
sina svåra övningar sämre. 

• Jobba med bålövningar för 
alla växande idrottare, 
oavsett diagnos. Anpassa 
övningar efter nivå. 
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Ryggrehabilitering sammanfattning

• Vila ifrån sin idrott (nästan alltid!)

• Jobba egentp men även komma till kliniken, särskilt i senare 
rehabskede. 

• Börja med övningar där ryggen är stilla och korta hävarmar. 

• Stegra till längre hävarmar och mer krävande övningar. 

• Jobba i rotationer, kompression av ryggen (hopp)

• Glöm inte jobba rörlighet. 

• Ha målövningar för slutrehab, när du kan dessa är du ”klar”. 

2022-01-27 Haboped dag 27/1-22



www.gymnastik.se, sök på 
Basprogrammet
• En övningsbank med allsidig träning och stegring av alla 

övningar 

• 15 st övningar utarbetade av de sjukgymnaster och den 
kiropraktor som jobbar med landslagen i gymnastik.

• Fina bilder samt filmer på Youtube.  
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http://www.gymnastik.se/


Fottester

Två tillfällen

• STORKEN, (50 SEK)

• LÄNGDHOPP ETT BEN

• HÖJD TÅHÄVNING

• SIDOHOPP ENBENS- 4O CM 
MELLAN YTTERKANT TEJPER,30 
sek (50 HOPP)

• KNEE TO WALL, dorsalextension

• ANTAL ENBENSTÅHÄVNINGAR 
MED BIBEHÅLLEN HÖJD

Knee to wall, KTW
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Tester: 
Balans Koordination och knäkontroll

Små enbensknäböj för knäkontroll  30 sek                   Solec balanstest 60 
sek
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Stand and reach balance test
anterio medialt och anterio lateralt. 

OBS fel arm på bilden ska vara 
motsatt hand 
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Star excursion balance test
Posterio lateralt
Posterio medialt 
Och ventralt
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Enbenslängdhopp. Stabil landning. Stå 
kvar i 3 sek. Bäst av 3 försök

Sidhopp över 30 cm. Räkna antalet gånger på 
30 sek. På eller utanför linjen, inga dubbelhopp 
eller sätta ner andra foten 



Enbensknäböj 30 resp 40 cm

under 1min. Knäkontroll och 

Antalet gånger
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Djupa enbensknäböj
Så djupt man kan med kontroll 
Jämför höger vänster



Take home message 

• Våga begränsa, skriftlig information 

• Ta barnet på allvar

• Tänk strukturer = barnets
skelett/brosk/tillväxtzoner

• Aktiv vila är en underskattad
behandling

• Barn får ej muskel/senrupturer eller
tendinit/os

• Försäkra sig om att barnet inte förlora
sin naturliga rörelseglädje efter skada
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Tack för oss!

2022-01-27 Haboped dag 27/1-22


