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Barn 
 Kontusjoner og lacerasjoner 

 
 
 Ligamentstrekk og ruptur  
      ACL, MCL, LCL/PLC/PCL 
 
 
 Bruddskader  
       Epifysiolyse proksimale tibia, distale femur  
       eller tuberculum tibia.  
       Emminentia-avulsjon 
       Osteochondreale skader. 
 
 
 Patellaluksasjon 

 



Idrettsutøvere 

 Ligamenter/menisk-ruptur 
      ACL/mediale menisk/MCL>laterale menisk>LCL>PCL 

 
 Distorsjon 
      MCL>LCL 

 
 Brusklesjon 
      Patellofemoralt>femurcondylen/tibiacondylen 

 
 Dislokasjon  
      Patella>>tibiofemoralt 

 
 Fraktur 
      Proksimale tibia > patella > distale femur 

 
 Sene/muskelskade 
      Quadriceps>pateallarsene 



Eldre 

 Tibia platå fraktur 
 
 

 Distal femurfraktur 
 
 

 Patellaraktur 



Hva haster ? 
Rett etter en akutt skade er fokus for den første 
undersøkelsen å påvise eller utelukke: 

 
   Fraktur og luksasjon (røntgen) 

 
   Instabilitet (klinisk undersøkelse) 

 
   Låsning (klinisk undersøkelse) 

 
   Kompromittert nevrovaskulær status (klinisk undersøkelse) 

 
   Ruptur av quadriceps/patellarsene (klinisk undersøkelse) 



De fleste akutte skadene i kneet som potensielt krever rask kirurgi vil gi blødning i eller 
rundt leddet. 
 
Umiddelbar hevelse i et kneledd skyldes alltid blødning (hos 3 av 4 pasienter forårsaket av 
ACL-ruptur), men alle traumer eller kronisk inflammasjon vil grunnet irritasjon av synovia 
kunne gi øket væskeprduksjon i leddet. 
 
Hevelse de første 8-12 timene etter en skade skyldes blødning, mens man etter dette ikke 
kan skille hemartros fra det hydrops som vil utvikles.  
 
Har det gått noe tid etter skaden kan man altså ikke bruke hevelsen differensialdiagnostisk 
til å si hvorvidt det foreligger en tilstand som trenger behandling eller ikke. 
 
Tapping av kneet vil kunne hjelpe differensialdiagnostisk og smertelindrende, men er svært 
sjelden indisert. Er mistanken om blod i leddet såpass at man vurderer tapping, vil man 
oftest få flere svar ved hjelp av røntgen, CT, MR eller artroskopi. 
Prosedyren må utføres sterilt og skal ikke gjøres utenfor sykehus. 

Blod eller leddvæske ? 



 
ACL-ruptur 
Perifer menisklesjon 
Tibiaplatåfraktur 
Patellaluksasjon 
 
 
Osteochondral skade 
LCL-ruptur 
Emminentia/ACL-avulsjon hos barn 
Femurcondylfraktur 
Patellafraktur 
Kneluksasjon 

Hemartros 

Sjeldne årsaker 

Hyppige årsaker 



 
«Alle» kontusjoner/distorsjoner av kneet 
Tung/langvarig idrettsbelastning 
 
 
Artrose 
Eldre ACL/menisk-skade 
Osteochondritis dissecans 
 

Hydrops 

Intermitterende 

Subakutt 



MCL-ruptur (isolert) 
 
Sentral meniskruptur (avaskulær/"hvit" sone) 
 
Rene brusklesjoner 
 
PCL-ruptur 
 
Epifyseskader hos barn 
 
Isolert posterolateral kneskade (LCL/popliteofibularlig./laterale kapsel/bicepssenen/n. peroneus) 

Tilstander som normalt  ikke gir verken blødning eller hydrops: 

Verken blødning eller hydrops 



Sykehistorie 
Skademekanisme: 
• Kartlegge skademekanisme  
• Sikkert og adekvat traume betyr ofte brudd eller ligamentskader.  
• Gradvis debut taler for mer kroniske lidelser som inflammasjoner, 

kompresjon av strukturer og slitasjeforandringer.  

Låsninger 
Løse legemer og løs menisk gir gjerne ekstensjonssperre med fast endepunkt.  
Ofte foreligger det en «pseudolåsning» der intraartikulær hevelse gjør at man mangler 
noen grader på full ekstensjon og fleksjon. 

Smerter 
• Gradering/hvor/variasjon/karakter/utvikling 
• Kan pasienten belaste ? 

Instabilitet 
Akutt kan en kneluksasjon eller stor posterolateral skade gi grov instabilitet, mens en fersk 
ACL-skade oftest ikke er åpenbar med en gang (grunnet hevelse og smerter) 



  Kroppsholdning 
 
  Gangmønster 
  
  Avvik fra normal anatomi 

o  Anteriort:    Muskelatrofi quadriceps (vastus lateralis, vastus medialis,  
                rectus femoris), patella sentrert medialt/lateralt     
                og superiort/inferiort, patellar- og quadricepssenen, soft-
                spots medialt og lateralt for patellarsenen, tuberositas 
                tibia, tractus iliotibialis 

 
o  Medialt:       Semimembranosus, semitendinosus, vastus medialis, 
                fleksjonskontraktur, tibiaplatået 

 
 
 

o  Posteriort:    Vastus medialis, vastus lateralis, biceps medialt,        
                 semitendinosus, semimembranosus, Bakercyste,                   
                 gastrocnemius 

 
 
 

o   Lateralt:        Caput fibula, biceps, tractus iliotibialis, vastus lateralis, 
                Gerdy’s tuberkel 

 
 
 

 
  

Inspeksjon 



Inspeksjon 

Vastus lateralis 

Vastus medialis 

Quadricepssenen 

Patellarsenen 

Patella 

Laterale soft-spot 

Mediale soft-spot 

Pes anserinus 

Tuberositas tibia 

Caput fibula 



 
 

 
  Hevelse 

 
 
  Rubor 

 
 
  Blodutredelser 

 
 
  Sår/hudavskrap 

 
 
  Feilstillinger/aksefeil (varus/valgus & patella) 

 
 
  Vurdere muskelatrofi (sammenlikne) 

 
 
  Arr 

 
 
  Sikre bruddtegn etter traume: Aksefeil, forkortning eller åpent brudd  

 
 

 

Inspeksjon 



Palpasjon 
Utgangspunktet for palpasjonen bør være en systematisk 
orientering i forhold til normal anatomi. En rekkefølge kan være: 
 
1. Benete utspring 
2. Muskler/sener  
3. Blodkar/nerver/bursae 
 
Dersom man ut fra anamnesen antar at noen strukturer er særlig 
smertefulle bør disse palperes sist for ikke å forstyrre resten av 
undersøkelsen. 

 



Palpasjon 
Man palperer…. 
 
Normal anatomi 
Er kjente strukturer til stede og kjennes de normale ut ? 
 
Muskel/sene-rupturer 
Defekt/søkk i muskel og manglende tensjon i sene 
 
Arrdannelser/adheranser 
Inndragninger og noe hardere konsistens der de ulike lagene av hud/fett/muskel er 
mindre forskyvbare i forhold til hverandre 
 
Hevelse/hydrops/hematom 
Ødem kjennes fast elastisk, mens væske i form av leddvæske eller blod gir fluktuasjon 
 
Varme 
Ved inflammasjon eller infeksjon blir huden i området varmere enn omliggende vev. 
 
Palpasjonsømhet 
Rett etter skader lokalisert, mens den etter flere timer og ved kroniske tilstander oftere 
er mer diffus. 

 



Palpasjon 
Palpasjon av benete fremspring anteriort:  

 

Laterale femurcondyl 
 
Laterale tibiacondyl 
 
Caput fibula 
 
Tuberositas tibia 

 

Basis patella 
 
Apex patella 
 
Mediale femurcondyl 
 
Mediale tibiacondyl 
 
Fascies medialis tibia 
 
Margo anterior tibia 
 

 



Palpasjon av benete fremspring lateralt:  
 

Patella 
 
Laterale femurcondyl 
 
Laterale tibiacondyl 
 
Caput fibula 
 

 

Palpasjon 



Palpasjon 
Palpasjon av benete fremspring posteriort:  

 

Mediale femurcondyl 
 
Mediale tibiacondyl 
 
 

 

Laterale femurcondyl 
 
 
Laterale tibiacondyl 
 
Caput fibula 
 

 



Palpasjon av benete fremspring medialt:  
 

 
Patella 
 
Mediale femurcondyl 
 
Anteromediale leddspalte 
 
Mediale tibiacondyl 
 
Fascies medialis tibia 
 
 

 

Palpasjon 



Leddspalten:  
 

Leddspalten palperes lettest med kneet 
flektert fordi  leddet da "åpnes" fortil.  
 
Palpere til siden av lig. patella og over i 
mediale og laterale "soft-spot". 
Området fylles ut av fettputen (corpus 
adiposum genus/infrapatellare) på hver 
siden av patellarsenen, og er mer 
markert med kneet i ekstensjon. 
 
Leddspalten kjennes fast elastisk 
grunnet meniskene som fyller disse.  
 
Mer posteriort "forsvinner" leddspalten 
siden kollateralligamentene og 
seneapparatet der kommer utenpå 
kapselen. 
 
 

 

Palpasjon 



Palpasjon av muskler/sener/ligamenter/nerver :  
 

Tractus iliotibialis (ITB) 
Fester på Gerdy’s tuberkel på anterolaterale 
tibia, rett lateralt for tuberositas tibia.  
Blir mer markert om pasienten innadroterer 
lett i hoften og flekterer mot motstand. 
Flekterer/ekstenderer man så i kneet kan 
man kjenne hvordan båndet glir over 
femurcondylen. 

Vastus lateralis 
Markeres anterolateralt på låret når 
pasienten ekstenderer kneet mot motstand 

Biceps femoris 
Fester på caput fibula, rett posteriort for LCL. 
Blir mer markert om pasienten flekterer kneet 
til 30° og utadroterer noe i leggen. Kan være 
vanskelig å skille fra ITB der de begge krysser 
leddet, særlig med kneet ekstendert. Mer 
proksimalt er senen svært markert. 
 
 
 

 

Laterale collateralligament (LCL) 
Flektere kneet 90° og utadroterer ved å 
legge foten oppå den andre kneet. LCL er 
ikke en del av leddkapselen men et eget 
ligament som er lett å følge fra fremre del av 
caput fibula til femrucondylen 

Nervus fibularis/peroneus communis 
Palperes lett når man ”ruller” den under fingrene 
posterolateralt på fibula, rett distalt for caput 
 
 
 

 

Palpasjon 

Patellarsenen 

Quadricepssenen 



Palpasjon av muskler/sener: 
 

Biceps femoris 
Fester på caput fibula, rett posteriort for LCL. 
Blir mer markert om pasienten flekterer kneet 
til 30-90° og utadroterer noe i leggen. 
 
 
 

 

Semitendinosus 
Gracilis 
Fester begge proksimalt på mediale del av 
tibiaskaftet. De to senene blir  mer markert om 
pasienten flekterer kneet til 30-90° og innadroterer 
noe i leggen. 
Semitendinosus er den tykkeste og mest markerte 
av de, og ligger nærmest midtlinjen. 
Gracilis er slankere og danner avgrensningen helt 
medialt i låret her. 
 
 
 
 

 

Semimembranosus 
Palperes lettest på muskel/sene-overgangen til 
semitendinosus, dypt for senen på begge sider 
(særlig medialt). 
 
 
 
 

 

Gastrocnemius 
Mediale og lateralt hode palperes lettere når pasienten 
plantarflekterer foten mot motstand. Man kan føre fingrene inn 
under hamstrings medialt og lateralt og gripe tak i hodene. 
 
 
 

Palpasjon 



 
 
 
 
Be pasienten gå ned på huk uten å støtte seg 
 
 
 
 
 
Dersom pasienten kommer helt ned på huk og opp igjen uten å støtte seg, uten smerter, 
uten følelse av instabilitet eller forestående låsning gir dette nyttig info om et godt 
funksjonsnivå. Det kan likevel forekomme for eksempel skader på menisk og ligamenter som 
kommer bedre til utrykk ved mer målrettede tester.  
 
Eldre pasienter vil oftest ikke klare dette grunnet ”normal” muskelsvekkelse og slitasje i ledd 
grunnet alder. Disse kan man be flektere/ekstendere kneet aktiv liggende på benk.  
 
Etter et akutt knetraume vil de færreste klare huksitting. Man bør be også disse pasientene 
flektere/ekstendere kneet aktivt på benken.  
 

 
 
 

 
 

Aktiv bevegelighet 



Passiv bevegelighet 
Leddutslag og endepunkt: 
 
Ved testing av passiv bevegelighet må undersøker notere ikke bare 
leddutslaget men også følelsen av endepunktet.  
 
Det normale er et kapsulært endepunkt med en "læraktig" følelse. Det føles 
    som om man strammer et stykke lær når kapselen og leddbånd strekkes og  
    til slutt stanser bevegelsen. 

 
Ved muskelære spasmer som følge av f.eks. smerte vil en stram muskel 
    stoppe utslaget noe mykt og dette er ofte forbundet med smerte. Ofte kan 
    leddutslaget tøyes noe videre etterhvert som muskelen gir etter. 

 
 Ved instabilitet kan et skikkelig endepunkt mangle og føles tomt. 

 
 Faste/harde/benete endepunkter tyder på mekanisk blokkade. Ved låsning  
    grunnet innslått menisk vil man typisk kjenne en fjærende motstand. 
 
 Ved hydrops vil man møte et mykt endepunkt som så kan tøyes noe mer ut 
 



Fleksjon 135° (120-150° er normalt) 
Vinkelen måles med laterale leddlinje som utgangspunkt og trochanter major og 
laterale malleol som referanser (bruk gjerne goniometer). 
 
Man skal normalt kunne flektere til leggmuskulaturen møter låret. Det er store 
variasjoner. Bruk motsatte kne som referanse, selv om det hos for eksempel eldre 
er normalt med bevegelsesinnskrenkning bilateralt grunnet  aldersbetinget slitasje. 
 
 
 
 
Ekstensjon 0-15° 
Særlig hos kvinner er det normalt med en liten hyperekstensjon.  
Dersom denne er muttalt bør man lete etter hypermobilitet i andre ledd, for 
eksempel albue og tommel 

Passiv bevegelighet 
Leddutslag i kneleddet:  
Når man tester bevegelighet bør undersøker holde en hånd på bekkenet (gjerne spina iliaca anterior superior) for å kontrollere for 
kompensatorisk bekkenbevegelse.  
Ved betennelse i sener/muskler er gjerne aktiv/isometrisk bevegelighet mer smertefull og mer begrenset enn passiv bevegelighet. 

Smerter er hyppigste årsak til innskrenket bevegelighet, men skade på menisk, brusk og andre intraartikulære 
strukturer kan også være årsaken.   
Utenfor leddhulen kan muskelrupturer, nerveskade og kontrakturer være årsak 



Muskelstyrke 
Der det er relevant vil man i tillegg til aktiv og passiv bevegelighet også testen kraften 
isometrisk, dvs mot motstand. 
 
Svekkelse av muskelkraften har fire hovedårsaker (i «ortopedisk sammenheng») : 
 
1. Tap av kraft skyldes smerter i ledd/muskel/sene (hyppigst) 
2. Tap av kraft skyldes svekket muskel grunnet inaktivitet/lite trening/alder 
3. Tap av kraft skyldes muskel/sene-ruptur 
4. Tap av kraft skyldes skade på perifere nerver/nerverøtter/medulla 

 
Muskelkraft vil variere mye med kjønn, alder og styrke før sykdom/skade. Dette gjør den 
vanskelig å anslå, men ved å sammenlikne med frisk side kan man danne seg et inntrykk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Grad Ytelse Beskrivelse 

5 100 % Normal muskelstyrke 

4 75 % Kan bevege mot noe motstand fra undersøker, men ikke full kraft 

3 50 % Kan bevege mot tyngdekraften, men ikke mot motstand 

2 25 % Kan bevege i horisontalplanet, men ikke mot tyngdekraften 

1 Kun rykninger i muskelen, ingen bevegelse 

0 0 % Paralyse, ingen muskelkontraksjon 



Palpere fossa poplitea for ekspanderende hematom 

Arterien er lettest å palpere med pasienten liggende på benken 
med kneet rundt 45° flektert. Viktig at pas. slapper av så mye 
som mulig for å minimere stramming i omliggende muskulatur. 
 
Undersøker griper rundt kneet med begge hender og presser 
fingrene dypt inn i fossa. Pulsen palperes rett lateralt for 
midtlinjen. 

Nevrovaskulær status 



Palpasjon av distale pulser 
 

Arteria dorsalis pedis 
Palperes mellom extensor hallucis longus og 
extensor digitorum longus på fotryggen rett distalt 
for os naviculare. 
Arterien er en gren av arteria tibialis. 
(Arterien mangler uni- eller bilateralt hos 2-3%) 
 

 

Arteria  tibialis posterior 
Kommer fra fotens dype compartment og 
forsyner fotbladet. 
Palperes rett posteriort for m. tibialis posterior 
og m. flexor digitorum longus ved mediale 
malleol. 

 

Nevrovaskulær status 



         Nervus fibularis (peroneus) profundus  

Sensibilitet mellom 1. og 2. tå 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekstendere (dorsalflektere) stortåen 
 

Nevrovaskulær status 
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Nervus tibialis 

Sensibilitet under fotsålen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plantarfleksjon i ankelen 
 
 
 
 
 
  

Nevrovaskulær status 



         Nervus fibularis (peroneus) superficialis  

Sensibilitet under dorsolateralt på foten 
(med unntak av området mellom stortåen og 2. tå og lateralt på lilletåen) 
 
 
 
 
 
 
Eversjon av foten 
 
 
 
 
 
  

Nevrovaskulær status 

Nevrovaskulær skade er svært sjelden ved ligamentskader og sees hyppigst i kombinasjon med 
kneluksasjoner og dislokerte brudd.   
Et varustraume kombinert med skade på ACL og LCL kan imidlertid iblant være tilstrekkelig til å 
skade n. fibularis superficialis. 



Stabilitetstester 
Valgustest (MCL) 
Pasienten ligger på rygg. Undersøker griper leggen og stabiliserer pasientens 
fot inntil egen kropp.  
 
Testen gjøres først med kneet ekstendert. Undersøker legger et valguspress på 
kneet. 
 
I ekstensjon er MCL, bakre del av kapsel og posterolaterale bunt av ACL  
normalt stramme og hindrer valgusinstabilitet. I tillegg bidrar 
leddkongruensen. 
Instabilitet i ekstensjon betyr derfor gjerne skade på flere disse strukturene, 
selv om MCL er primære stabilisator. 
 
Testen gjentas så med 20-30° fleksjon i kneet.  
 
Når kneet flekteres over 20° relakseres collateralligamentene i større grad slik 
at en noe større valgus/varus beveglighet er normalt. MCL er imidlertid 
fortsatt primære stabilisator mot valgusstress. 
Med rundt 30° fleksjon er også ACL/PCL på sitt slakkeste. Kapselen og 
leddflatenes struktur bidrar også betydelig mindre til sidestabiliteten. 
 
 
Med en finger i leddspalten kan graden av instabilitet anslås: 
Grad 1: < 5 mm 
Grad 2: 5-10 mm 
Grad 3: > 10 mm 



Stabilitetstester 
Varustest (LCL) 
Pasienten ligger på rygg. Undersøker griper leggen og stabiliserer pasientens fot inntil 
egen kropp.  
 
Testen gjøres først med kneet ekstendert. Undersøker legger et varuspress på kneet. 
 
I ekstensjon er LCL, bakre del av kapsel og posterolaterale bunt av ACL normalt stramme 
og hindrer varusinstabilitet. I tillegg bidrar leddkongruensen. 
Instabilitet i ekstensjon betyr derfor gjerne skade på flere disse strukturene, selv om LCL 
er primære stabilisator. 
 
Testen gjentas så med 20-30° fleksjon i kneet.  
 
Når kneet flekteres over 20° relakseres collateralligamentene i større grad slik at en noe 
større valgus/varus beveglighet er normalt. LCL er imidlertid fortsatt primære 
stabilisator mot varusstress. 
Med rundt 30° fleksjon er også ACL/PCL på sitt slakkeste. Kapselen og leddflatenes 
struktur bidrar også betydelig mindre til sidestabiliteten. Tracuts iliotibialis og m. 
popliteus er dynamiske, sekundære stabilisatorer. 
 
Skade på LCL er relativt sjelden og da oftest i kombinasjon med andre skader som 
skader på laterale kapselligament, ACL, PCL , biceps, tractus iliotibialis, popliteus samt 
frakturer. 
 
Med en finger i leddspalten kan graden av instabilitet anslås: 
Grad 1: < 5 mm 
Grad 2: 5-10 mm 
Grad 3: > 10 mm 



Lachmann test (ACL) 
For at pasienten skal kunne slappe godt av i benet bør man tillate lett utadrotasjon i 
hoften og  god støtte for fleksjon i kneet.  
 
Pasienten ligger avslappet på rygg.  Kneet 20-30° flektert for å minske draget fra 
hamstringsmuskulaturen. Undersøker støtter oppunder distale del av låret med sitt eget 
kne og holder over pasientens femur med én hånd. Med den andre hånden gripes 
proksimale del av pasienten leggen. Undersøker napper så bestemt tibia anteriort. 
 
Normalt skal det være et fast endepunkt, mens øket anterior translasjon og 
”ullent”/mykt endepunkt taler for ruptur. 
Normal, uskadet transalsjon med 30° fleksjon i kneet er 5-8 mm. 

 
 
 

 

Stabilitetstester 

 
ACL er viktigste struktur for å hindre fremre translasjon, mens de dype fibrene av MCL og mediale menisk er viktige 
sekundær struktur. 
Dersom ACL har røket er det tractus iliotibialis , posteromediale hjørne/MCL  og posterolaterale hjørne (LCL, 
popliteus,biceps) som begrenser fremre translasjon. 
 
Klinisk er det kombinasjonen av ACL- og MCL-ruptur som gir størst  patologisk fremre translasjon.  



Bakre skuffetest (PCL) 
Pasienten ligger avslappet på rygg. Hoften flekteres ca 45°, kneet flektert 90° og 
pasientens fot hviler stødig på benken. Undersøker setter seg på pasientens forfot og 
fikserer denne. Undersøker griper proksimale del av leggen med begge hender, med  
begge tomler opp på soft spot henholdsvis lateralt og medialt. 
Normalt skal tibia ligge 8-10 mm anteriort for femur. Hvis dette ikke er tilfelle må man 
mistenke PCL-ruptur. 
 
Tibia skyves så posteriort med en bestemt bevegelse. Graden av bevegelighet i 
bedømmes i forhold til femur. 
 
Testen er den mest sensitive og spesifikke for PCL-skade. 
 
 
 
 
 
En ACL-ruptur kan gi falskt positiv test ved at man da kan starte med tibia i patologisk 
fremre translasjon og så skyve denne tilbake til en normal utgangsstilling. 
 
 
 
 
 
 

 

Stabilitetstester 



Meniskstest 
McMurray (mediale og laterale menisk) 
Pasienten ligger avslappet på rygg. Hoften flekteres begge 90° og knee flekteres fullt. 
 
Undersøker griper pasientens hel med den ene hånden og holder den andre over kneet. 
 
Undersøker innadroterer tibia mens kneet gradvis ekstenderes. Dette tester laterale 
menisk. 
 
Testen gjentas mens undersøker  utadroterer tibia mens kneet gradvis ekstenderes. 
Dette tester mediale menisk. 
 
Testen er ment å presse en skadet del av menisken gradvis frem under femurcondylen 
og på denne måten fremprovosere smerter eller krepitasjoner. 
 
Testen har en sensitivitet på 10-63% og spesifisitet på 57-98%. 
 
70 % av ACL-skadene er kombinert med meniskruptur. 
Hos idrettsutøvere er kombinasjonen av ACL, MCL og rift i laterale menisk hyppigst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Man kan også legge et varus- eller valguspress ved de ulike modalitetene men dette er det uenighet om 
og det har trolig mindre betydning.  
Hvorvidt pasienten faktisk får smerter i det leddkammeret testen er ment å stresse har også mindre 
betydning. Det viktigste funnet er  smerter eller krepitasjoner i leddet som pasienten gjenkjenner . 
 
 
 
 
 



Hydrops/hemartros 
 
Patella dip test (balottement test, patellar tap) 
Kneet ekstendert. Med den ene hånden tømmer man den suprapatellære 
recessen/bursa og presser væske ned i selve kneleddet. Det økte 
væsketrykket i leddet vil løfte patella fra femur.  
Med en finger kan man så kjenne at patella ”flyter” og kjenne et lite ”dunk” 
når den treffer femur. 
(Man må ”slå” patella noe bestemt mot femur, og ikke gjøre dette for sakte, 
for å kunne merke ”dunket” når det to ledflatene møtes). 

 



Supplerende u.s. 
Billeddiagnostikk bør være selektiv og basert på klinisk mistanke:  
 
Røntgen Mistanke om brudd eller luksasjon 
  Indisert etter akutt knetraume dersom (ett eller flere kriterier): 
   -  Pasient ≥ 55 år 
   -  Palpasjonsømhet over caput fibula 
   -  Kan ikke flektere mer enn 90° 
   -  Kan ikke vektbelaste 
 
CT Mistanke om nedpresning av leddflatene eller avulsjon av emminentia. 
 
MR I akuttfasen aktuelt der hemartros gir mistanke om perifer menisklesjon eller 
 osteochondral skade. Bør gjøres innen 5-7 dager, men kun hos pasienter der 
 kirurgi vurderes (dvs unge pasienter < 40-50 år) . 
 Videre kan MR påvise lesjoner i bløtvev inkludert ligamenter, menisker og 
 sener/muskler.  
 Undersøkelsen er svært hyppig benyttet i allmennpraksis, men har oftest liten 
 klinisk relevans sammenliknet med en ortopedisk spesialistvurdering. 
 MR er svært sjelden nyttig hos eldre, uansett problemstilling. 
 
Ultralyd Kan påvise enkelte sene/muskel-rupturer og væske i ledd/bursa 
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