Examensarbete - Magisternivå

Rehabilitering efter rekonstruktion av
det mediala patellofemorala ligamentet
En enkätstudie av aktuell praxis i Sverige
Postoperativ regim, förekommande interventioner och utvärderingsmetoder relaterat till
fysioterapeutisk rehabilitering efter rekonstruktion av det mediala patellofemorala ligamentet (MPFL)
verkar skilja sig åt i Sverige, enligt denna enkätstudie från våren 2021.

introduktion

rekryteringsprocess och datainsamling

Patellaluxation är en vanlig traumatisk knäskada hos yngre
och kan leda till skada på det mediala patellofemorala ligamentet (MPFL). MPFL kan rekonstrueras kirurgiskt och det verkar bli
vanligare, men internationellt tycks konsensus saknas kring
postoperativ regim relaterat till fysioterapeutisk rehabilitering.

Identifierade ortopedkliniker från
Svenska korsbandsregistret och Svenska knäprotesregistret
n=100

syfte
Syftet med studien var att kartlägga regim, restriktioner, interventioner och utvärderingsmetoder relaterat till fysioterapeutisk
rehabilitering som i dagsläget tillämpas och utgör praxis
på svenska ortopedkliniker efter MPFL-rekonstruktion.

Inkomna svar från verksamhetschefer
n=55

Uteblivna svar från verksamhetschefer
n=45

MPFLR utförs på kliniken
n=23

MPFLR utförs ej på kliniken
n=32

Fysioterapeut verksam på kliniken
(=rekryterade fysioterapeuter)
n=20

Ingen fysioterapeut verksam på kliniken
n=3

Inkomna enkätsvar n=15
(75% svarsfrekvens)

Uteblivna enkätsvar
n=5

metod

Enkätstudie med kvantitativ ansats. Data samlades in via egenutformad webbenkät. 15 fysioterapeuter verksamma på ortopedkliniker där MPFL-rekonstruktion utfördes inkluderades i studien.

Utvärderingsmetoder vid olika tidpunkter i
rehabiliteringen (n=9)
resultat

9

Ortos används postoperativt inom hälften av verksamheterna
och full belastning är oftast tillåten. Operatörens planering uppfattas vara den huvudsakliga anledningen till aktuell postoperativ
regim och ungefär hälften av verksamheterna har ett dokumenterat
rehabprotokoll. De vanligast förekommande fysioterapeutiska
interventionerna tidigt postoperativt är gångträning, muskelaktivering/styrketräning, patientutbildning och rörlighetsträning. Introduktion av löpning, hopp och idrottsspecifik träning varierar i tidpunkt
mellan deltagande kliniker. Rehabiliteringen utvärderas
oftast via funktionella tester.
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konklusion

Studien bidrar med ny kunskap om att det även i Sverige
verkar saknas konsensus avseende postoperativ regim och
rehabilitering efter MPFLR. Resultatet får tolkas med viss
försiktighet på grund av få deltagande kliniker.
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