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Smärtor i patellarsenan, så kallat hopparknä, och i hälsenans mellan-
portion är besvär som är erkänt svåra att behandla. Men med hjälp av 
en metod med behandling utanför senan kan en stor del av patien-
terna återgå till full träning redan efter sex veckor.

Fö r a t t b o t a s m ä r t a  i hälsenans 
mellanportion, Akillestendinos, har det 
har utvecklats multipla metoder med 
angreppspunkt framför allt inuti häl-
senan. Översiktartiklar har visat att det 
krävs lång rehabilitering (bortåt sex 
månader) och att långtidsresultaten efter 
kirurgi inuti senan ofta är relativt dåliga 
med relativt liten andel nöjda patienter 
(1).

Utveckling av behandlingsmetoder 
Vid Idrottsmedicinska enheten i Umeå 
började vi 1996 titta på alternativa 
behandlingsmetoder för patienter med 
kronisk smärtproblematik från Akillesten-
dinos i senans mellanportion. Vi fann till 
att börja med att smärtsam excentrisk 
vadmuskelträning (2,3) gav goda kliniska 
resultat på en stor andel patienter, och 
behovet för invasiv kirurgi i senan i stort 
sett försvann. Alla patienter blev dock inte 
bra, och via nya forskningsfynd utveckla-
des nya behandlingsmetoder. Radiolog 
Lars Öhberg visade att det fanns ett 
samband mellan sensmärta och högt 
blodflöde (neovaskularisering) inom 
område med strukturella senförändringar 
på senans djupa (ventrala) sida (4). 
Behandling med ultraljud och Doppler-
vägledda injektioner med det sklerose-
rande åderbråcksmedlet aetoxysklerol 
(polidokanol) i området med högt blod-
flöde utanför senans ventralsida kunde 
göra dessa patienter smärtfria, men det 
krävdes oftast 2-3 injektionsbehandlingar 

med 6-8 veckor emellan innan de kunde 
återgå till full senbelastning (5,6). Efter-
som behandlingen utfördes utanför senan 
kunde vi använda oss av en kort rehabili-
teringsperiod. Professor Sture Forsgrens 
forskningsgrupp på Anatomen i Umeå 
hade visat i biopsier tagna från området 
med högt blodflöde (neovaskularisering) 
att det fanns nerver i anslutning till 
blodkärlen (7). Samtidigt visade man att 
nerverna var huvudsakligen lokaliserade 
tillsammans med blodkärlen utanför 
senans ventralsida, medan det fanns 
ytterst få nerver inuti i själva tendinos-
senan (8). De kliniska resultaten (uppfölj-
ningarna efter 2-3 år) av de skleroserande 
polidokanolinjektionerna var bra, och det 
visade sig också att ultraljudsbilden 
förbättrades. Senans tjocklek minskade 
signifikant och senstrukturen såg mer 
normal ut (9). Injektionsbehandlinglingen 
utanför senans ventralsida resulterade 
således i en remodellering och kanske 
även tecken på regeneration av senan. Det 
bör poängteras att metoden, sklerose-
rande polidokanolinjektioner, inte är helt 
lätt att utföra och är ”operatorberoende”. 
Det krävs stor erfarenhet att med ultraljud 
och Dopplervägledning lyckas pricka de 
millimeterstora områdena med högt 
blodflöde i anslutning till strukturella 
senförändringar. Dessutom bör man hålla 
sig till små volymer. Om man injicerar 
stora volymer i området kan man råka 
trombotisera multipla vener runt häl-
senan vilket leder till dåliga behandlings-
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resultat med omfattande svullnadsproble-
matik och icke önskvärda komplikationer. 
Tyvärr har man råkat ut för bland annat 
detta problem på en del andra centra. 
Således gäller devisen ”små volymer på 
rätt ställe”. Våra resultat har reproduce-
rats av andra centra (Stockholm, Malmö, 
Oslo), där man helt följt originalbeskriv-
ningen av metoden (10,11). En liten 
nackdel med behandlingsmetoden är att 
det krävs i genomsnitt 2-3 behandlingar 
med 6-8 veckor emellan för ett bra 
behandlingsresultat, vilket för vissa, då 
framför allt elitidrottare, är alltför tidsö-
dande. Vår hypotes är att anledningen till 
att flera behandlingar behövs är att vi 
kanske inte lyckats pricka helt rätt och 
sklerosera hela smärtområdet. Därför 
utvecklade vi en ny behandlingsmetod, 
minikirurgisk ”skrapning”. Denna metod 
innebär att man i lokalbedövning via en 
liten incision vid sidan om senan går in 
och ”skrapar” området med högt blod-
flöde och nerver utanför senans ventral-
sida. På så vis åstadkommer man en mera 
radikal åtgärd i området med blodkärl och 
nerver. Återigen avgörs omfattningen av 
behandlingen helt och hållet av ultraljud 
och Dopplerfynden, då endast området 
med ökat blodflöde i anslutning till 
strukturella senförändringar utanför 

senans ventralsida åtgärdas (Bild 1.). Vi 
började med en liten pilotstudie på relativt 
inaktiva individer. Eftersom vi uppnådde 
goda kliniska resultat med återgång till full 
senbelastning inom 4-6 veckor efter 
operationen (12), och inte hade några 
komplikationer i form av excessiv ärrväv-
nad eller infektionsproblematik, fortsatte 
vi med större patientmaterial inom olika 
aktivitetsgrupper. Vi har nu utfört över 
300 ”skrapningsoperationer”, och de 
kliniska resultaten är mycket goda såväl 
bland icke idrotts- och motionsaktiva som 
bland elitaktiva på hög internationell nivå. 
Det verkar således vara fullt möjligt att 
med detta lilla kirurgiska ingrepp, utfört 
på exakt rätt plats (ultraljud och Doppler 
avgör), kunna få tillbaka patienten till full 
hälsenebelastande aktivitet inom 4-6 
veckor utan större risk för komplikationer. 
De få komplikationer vi haft är samtliga 
relaterade till det 1-1,5 cm lilla operations-
såret (sårruptur, ytlig infektion), och 
därför poängteras vikten av noggrann 
sårvård. Hälsenorna verkar också tåla 
mycket stora belastningar efter detta 
ingrepp, då vi har flera internationella 
elitidrottare inom sprint och hoppsporter 
som efter behandling kommit tillbaka till 
tidigare eller högre prestationsnivå och 
tagit medaljer på internationella mäster-

Bild 1. Fynden vid ultraljud och 
Dopplerundersökning avgör 
lokalisering och hur mycket som ska 
åtgärdas. 

Hoparknä är ett vanligt och 
smärtsamt bekymmer för bland 
annat volleyboll-, handboll- och 
basketspelare. Det är dessutom 
mycket svårbehandlat. 
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skap. Intressant är att även efter denna 
typ av behandling utanför senans ventral-
sida visar uppföljningarna en remodelle-
ring med successivt minskande sentjock-
lek och förbättrad senstruktur. Om man 
delar in patienterna i aktivitetsgrupper, 
ser det för närvarande ut som att de med 
högst aktivitetsnivå (elitidrottare) är de 
som svarar bäst på behandlingen, medan 
vi ser lite sämre resultat (dock cirka 75 
procent nöjda patienter) på patienter 
inom den helt inaktiva gruppen.

Stora ekonomiska besparingar 
Även sett ur ett ekonomiskt perspektiv 
föreligger stora fördelar med dessa 
nyutvecklade behandlingsmetoder. Det 
behövs nämligen ingen sjukskrivning efter 
behandling. Samtliga (även efter opera-
tion) ska börja belasta hälsenan med 
promenad dagen efter behandling, och 
endast i enstaka undantagsfall (patienter 
med klätterarbete och extremt tungt 
lyftarbete) har sjukskrivning behövts. 
Detta då att jämföra med hur det var då vi 
använde de seninvasiva operationsmeto-
derna som ofta krävde veckors immobili-
sering, ibland i gips eller ortos, och med 
2-4 månaders sjukskrivning beroende på 
typ av arbete. Således sker stora bespa-
ringar, för såväl den enskilde patienten 
som för samhället, med dessa nya 
behandlingsmetoder.

Hopparknä 
Smärta i proximala patellarsenan - hop-
parknä är också ett erkänt svårbehandlat 
tillstånd. I ett samarbetsprojekt med 
Capio Artrokliniken i Stockholm håller för 
närvarande doktorand Lotta Willberg 
(ortopedkirurg) på med slutfasen av sitt 
avhandlingsarbete innefattande utveck-
lingen av en ny behandlingsmetod för 
detta tillstånd. Behandlingsmetoden 
baseras återigen på kombinationen av 
radiologiska fynd (ultraljud plus Doppler-
undersökningar visar högt blodflöde på 
djupa-dorsala sidan av proximala patel-
larsenan) och histologiska fynd (nerver i 
anslutning till blodkärlen på dorsalsidan) 
(13). Metoden innebär att man via artro-
skopi (titthålsoperation) med en så kallad 
shaver åtgärdar området med högt 
blodflöde och nerver utanför senans 
dorsalsida (14). Genom att använda 
ultraljud peroperativt vägleds själva 

ingreppet, som utförs i lokalbedövning 
eller via sövning, och man minimerar 
traumatiseringen av mjukdelarna. Samti-
digt undersöks hela knäleden och övriga 
skador registreras. De kliniska resultaten i 
pilotstudien var mycket uppmuntrande, 
med stor andel nöjda patienter som har 
kunnat gå tillbaka till sina tidigare 
idrotter eller motionsaktiviteter inom 4-8 
veckor utan komplikationer (15). Stort 
patientmaterial, inkluderande randomise-
rad studie jämförande ultraljud plus 
Dopplervägledd artroskopisk shaving och 
skleroserande polidokanolinjektioner, 
samt 2-3 års uppföljning med ultraljud 
och klinik, är färdig och under pågående 
utvärdering.

Slutsatser
Genom att ha lyckats lokalisera var 
smärtan kommer ifrån vid kronisk akilles 
(mellanportionen) och 
patellarsene(proximalt)-tendinos, och 
lyckats sätta in specifik behandling i form 
av ultraljud och Dopplervägledd sklerose-
rande polidokanolinjektion och ”öppen 
skrapning” eller ”artroskopisk shaving” i 
detta område utanför senan, kan vi i dag 
bota smärtan och tillåta snabb återgång 
(sex veckor) till sport alternativt motion 
för en stor del av patienterna. Då smärtan 
är borta och patienterna kunnat återgå till 
full senbelastande aktivitet remodelleras 
senorna successivt till ett mera normalt 
utseende. Tendinossenan har tidigare 
beskrivits som degenerativt förändrad och 
svag, ”på väg mot undergång”. Men i våra 
studier där vi har uppnått smärtfrihet vid 
belastning med hjälp av en specifik 
behandling, och där vi tillåter full senbe-
lastning tidigt efter behandlingen, har vi 
inte sett några tecken på att senorna 
skulle vara svaga. Tjocklek samt struktur 
förbättras med tiden, i motsats till 
senorna hos patienter som opererats inuti 
senan. En ny studie visar kvarstående 
omfattande strukturella förändringar lång 
tid efter intratendinös kirurgi. Vi har inte 
heller sett att lång symtomduration eller 
hög ålder (den äldsta opererade hälsenan 
var 88 år) skulle vara en negativ faktor, då 
dessa patienter i stort sett följer samma 
mönster som övriga. Det finns således 
potential till remodellering och kanske 
rent av regeneration av dessa senor, och 
det är nog ”aldrig för sent”. 


