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Flödesschema/vårdprogram knädistorsioner
(kommentarer och referenser, se nästa sida)

Knädistorsion
Röntgen

1

Till hjälp för beslut om rtg skall göras kan ”Ottawa knee rules” användas .
4

Om en adekvat klinisk undersökning utförs och sannolik diagnos kan ställas på AKM skall behandling
enligt nedan inledas i väntan på ev utredningar och återbesök.

Färskt intraartikulärt
benfragment hos aktiv
patient med krav på god
knäfunktion och utan
tecken till artros.

Extraartikulär fraktur
och tibiakondylfraktur,
Se annat vårdprogram
Röntgen ua hos pat med
låga funktionskrav.

Röntgen ua om Aktiv pat
med krav på god
knäfunktion.

”Låst knä” eller knä med
tydligt mekaniskt hinder.

Erbjud remiss till sjg.
Primärvård.

Artroskopi inom
en vecka.

Erbjud remiss till sjg.
Internt.

Knälux med eller utan
fraktur och
multiligamanetära4
knäskador handläggning i
samråd med bakjour eller
specialist på sektionen
för artroskopi- och
idrottsmedicin. .

Hemartros3
Ingen
hemartros3
Subakut MRT inom 1v
innan återbesök om
hemartros.

Mjukt knäbandage med
lateral pelott (remiss
ortopedverkstan) dygnet runt
i 4v och vid träning
ytterligare 2 månader.
Remiss till sjg. Åb
artroskopi- och
idrottsektionen om ca 3 mån.

ÅBAK axel/knä inom 1-2v.

Klinik eller anamnes talande
2
för patellaluxation

MCL. Genu-synchro ortos i
6v om grad 2-3. Specialist läkarmott 6v. Ortosen får inte
tas av.

PCL. Solitär PCL skada,
vanligen konservativ
behandling med ”jack-ortos”
12v. Specialistläkarmott 12v.

PLC, se LCL.

ACL. Indikation för
rekonstruktion om subjektiv
instabilitet efter adekvat
mobilisering hos sjg eller om
högaktiv i pivoterande idrott.

LCL grad 2-3 genu-synchro
ortos och bed på specialistläkarmott (idrottsmott) snarast.

Meniskskada. Artroskopi
inom 2-4v om aktiv pat med
krav på god knäfunktion utan
tecken till artros.

Kommentarer
Kombinationsskador,
handläggning i samråd med
specialist sektionen för
artroskopi och idrottsmedicin.
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vårdprogram knädistorsion
Ett vårdprogram kan inte fullständigt ta hänsyn till alla möjliga variabler och tänkbara händelseförlopp. Detta
vårdprogram skall ses som ett hjälpmedel vid planering för denna patientgrupp. Vid frågor och oklarheter ta
kontakt med den ansvariga specialisten på sektionen för artroskopi- och idrottsmedicin.
1.

”Ottawa knee rules”(Stiell 1996) , röntgen utförs om ett eller flera av följande:

Ålder > 55 år
Ömhet caput fibula
Ömhet över patella
Oförmåga till 90 graders flektion
Oförmåga till belastning omedelbart efter skadetillfället och vid undersökningen
(Skall kunna gå fyra steg, överföra belastning två ggr på varje ben oavsett om hälta).
Sensitivitet 98,5-100% (Stiell 1996, Bachmann 2004, Emparanza 2001), Specificitet 48,6% Bachmann 2004

2.

Pat som inkommer med luxerad patella eller där anamnesen talar för att patella legat luxerad och
reponerats innan ankomst till mottagningen. Indirekta tecken på patellaluxation såsom ömhet patellas
mediala rand och/eller positiv apprehension test för patella.

3.

Hemartros indikerar allvarlig knäskada som tills motsatsen är bevisad bör utredas vidare (Mafulli
1995). Vi rekommenderar evakuering av måttlig till uttalad hemartros då det finns indikationer på att
hemartros kan skada ledbrosk (Roosendal 1997). En evakuering kan sannolikt även vara smärtlindrande
och underlätta mobiliseringen.

4.

Viktigt att bedöma nerv- och kärlsstatus. Vi rekommenderar (även om tillsynes bra palpatorisk distal
puls) mätning av ankel-brachialt blodtrycksindex (ABI)(Mills 2004). Om ABI < 0,9 remiss för akut
angiografi och kontakt med kärlkirurg. På avdelningen kompartmentkontroll och palpation av pulsar
varannan timme under 48h av avd sköterska och jämförelse med frisk sida. Vid misstanke om sämre
puls skall jouren ånyo mäta ABI (Johnson 2008). Mätning av nytt ABI skall oberoende av pulskontroll
utföras minst var 4:e timme. Optimal tid för op av akuta multiligamentära knäskador sannolikt om 1-3
veckor (Levy 2009).
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