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FORORD 

 

Da jeg skulle bestemme meg for hvilket emne jeg spurte jeg min venninne som er 

distriktsveterinær i kommunen om hva jeg burde fordype meg i. Og det første hun skrev var 

rehabilitering av korsbåndskader. Jeg gikk noen måneder og tenkte på dette emne ble ett 

fakta. Da jeg var på agility-trening, og trente jeg sammen med en treningskompis. Under den 

første hørte jeg ett hyl, hunden var kjempehalt og det ble konstatert korsbåndsruptur. I det 

øyeblikket bestemte jeg meg for å skrive om akkurat korsbåndskader. 

Hensikten med oppgaven er å få ett dypere kunnskap om en skade som ofte rammer aktive 

hunder, men også vanlige familiehunder. Og hvordan man kan på beste måte å få hunden 

tilbake til ett aktivt liv. Dette er ofte eieren som har stor motivasjon for å trene opp hundene 

sine, og som ønsker å bruke tid på rehabilitering. 

Jeg har lest mye om de ulike operasjonsmetodene som er mest brukt i dag på nett. Og vært 

innom flere sider om rehabilitering av korsbåndskader, samt sett på ulike 

rehabiliteringsprogram. Lest en del andre studentoppgaver med tema innen korsbåndskader og 

rehabilitering. Har også tatt i bruk kunnskap som vi har lært i løpet av skoleåret 

På youtube og på tv har jeg sett filmer hvordan operasjonene blir utført, og animasjonsvideoer 

som viser nøyaktig hva som skjer med benet under operasjonene. 

Har også pratet med to hundeeiere med hunder med korsbåndskader, samt sendt ett 

spørreskjema til en veterinær per mail om hva de gjør og anbefaler.  

Jeg har også fulgt en hund fra operasjon til recovery i løpet av 5 måneder, samt laget 

rehabiliteringsprogram for denne hunden. Jeg har også delvis fulgt en mindre hund som ble 

operert med en annen metode, og som bare har fått litt råd underveis 
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KNELEDDETS ANATOMI  

 

Kneleddet (articulatio genus) er ett av 

kroppens mest kompliserte ledd og danner 

overgangen mellom låret (femur) og leggen 

(tibia). Siden kne-leddet ikke passer som 

«hånd i hanske» som mange av de andre 

leddene i kroppen gjør, så omfatter kneet 

mange ulike strukturer: kneskål (patella), 

fabella, leddkapsel, meniskene (articulare 

cartilago) kne-muskulaturens sener, 

bindevev og mange ulike ligamenter som 

holder leddflatene sammen. Hele dette 

området kaller vi for kneet (genu).  

 

 

 

 

LEDDENE OG LEDDBÅNDENE 

 

Kneleddets hovedledd; Femorotibialeddet er leddet mellom femur og tibia. Leddets øvre del 

(på femur) er bygd opp av to valseformede leddoverflater som kalles kondyler, en ytre 

(condylus lateralis) og en indre (condylus medialis). Og mellom disse er det en dyp grop 

(fossa intercondylaris).  

Selv om kneleddet i prinsippet kun tillater strekking (extensjon) og bøying (flexsjon), kan det 

ikke kalles et hengselledd, fordi disse kan rotere og røre seg ørlite til sides; i stedet kalles det 

et kondylledd eller spiralledd. Kondylenes leddflater er nemlig ikke helt sirkelrunde, men mer 

krummet bak enn foran, noe som resulterer i at kneleddet har utallige rotasjonsakser, én for 

hver stilling det står i. Avstanden mellom rotasjonsaksen og leddflaten er minst når kneleddet 

er bøyd. (1)  

Leddflatene holdes på plass av kraftige sidebånd (kollateral-ligamenter), festet på benutspring 

til hver side av kondylene (epicondylus medialis og epicondylus lateralis). Det betyr at 

båndene er mest stramme når kneet er strukket, og slappest når kneet er bøyd. Dette gir 

stabilitet når kneet er helt utstrakt. 
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Kneleddets nedre del er dannet av tibias brede kondyler. Disse er formet som to grunne skåler, 

med et opphøyet, litt uregelmessig parti imellom (eminentia intercondylaris), som tjener til 

utspring for de to korsbåndene (ligamenta cruciata) som forbinder femur med tibia. Det 

craniale korsbåndet (CrCL) er festet på innsiden av condylus lateralis, mens det caudale 

(CaCL) er festet på innsiden av condylus medialis. Noe som utgjør ett kors, derav navnet 

korsbånd. Båndene er stramme og sørger for at de to leddflatene ligger tett an mot hverandre i 

enhver stilling, samtidig som de hindrer at leddflatene glir ukontrollert fremover eller bakover 

i forhold til hverandre. De tillater likevel en viss grad av utoverrotasjon, i mindre grad 

innoverrotasjon. Ved mistanke om at et korsbånd er revet over (noe som gir såkalt 

skuffesymptom) undersøkes spesielt om leddflatene glir i forhold til hverandre (Lachmans 

test) (1), se punkt om Diagnostikk  

Kneet har også to ledd til; Femorpatellarleddet som er leddet mellom femur og patella. Og 

tibiofibularar-leddet som er leddet mellom den proximale delene av fibula og tibia. Sistnevnte 

leddet har ingen egentlig funksjon da det det ikke er ett riktig ledd, men er bare ett 

mellomrom mellom to ben. 

MENISKENE 

 

Femurs runde kondyler passer ikke helt til de 

flatere kondylene på tibia. Mellom dem ligger 

det derfor to skiver av fiberbrusk. Det er disse 

som er menisker. De mellomrommet rundt de 

to leddflatene og virker som en slags støtputer. 

Den ytre menisken (meniscus lateralis) er 

kraftig, men bevegelig, og følger kneets 

bevegelser.  

Meniskene er festet til den fibrøse leddkapselen, som innvendig er kledd med en glatt 

synovialhinne som produserer leddvæske (synovialvæske). Synovialhinnen ligger i en fold 

fremover rundt korsbåndene, slik at disse ikke kommer i kontakt med leddvæsken. Både den 

fibrøse kapselen og synovialhinnen er svært vide på forsiden, slik at kneet kan bøyes uten at 

kapselen strammes for mye. 

 

KNESKÅLEN 

Kneskålen (patella) ligger foran kneleddet, delvis innvevd i den fibrøse kapselen, og festet til 

senen til lårmusklene (ligamentum patellae). Den er ingen «ekte» knokkel i skjelettet, men 

kalles et sesamben. Kneskålens bakside er kledd med brusk som danner leddflate med 

forsiden av lårbenet. På undersiden ligger den an mot et kraftig fettpolster (Hoffas pute). Over 

kneskålen og under lårmuskelsenen (samt flere andre steder) finner vi små slimposer (bursae) 

som virker som støtputer. (1)  

http://sml.snl.no/.sml_artikkel/Lachmans_test
http://sml.snl.no/.sml_artikkel/Lachmans_test
http://sml.snl.no/.sml_artikkel/menisk
http://sml.snl.no/.sml_artikkel/leddv%C3%A6ske
http://sml.snl.no/.sml_artikkel/sesamben
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MUSKLER 

Den eneste muskelen som strekker kneleddet, er lårets firehodete muskel (m.quadriceps 

femoris) som via patella-ligamentet er festet til et utspring på forsiden av tibia, like under 

kneskålen (tuberositas tibiae). De viktigste musklene som bøyer kneleddet, sitter dels på 

baksiden av låret – hamstrings-musklene (m.semimembranosus, m.biceps femoris, 

m.semitendinosus), dels sitter de på baksiden av fibula (m. gastrocnemius, m.popliteus), dels 

på medialsiden av kneet (m.sartorius, m.gracilis). 

 

FYSIOLOGI 

Ved flexion og extesion av kneleddet er mange ulike anatomiske strukturer involvert. Ved 

extension spennes lårmuskulaturen, patella dras oppover, og ved patellaligamentet dras 

underbenet framover og kneet strekkes. Sideligamentene og begge korsbåndene er i denne 

tilstanden spente.  

Ved flexion blir kneleddets m.quadriceps avspent, mens hamstringsmusklene blir aktivert. De 

ytre sideligamentene slappes av og det skjer en innover-rotasjon av tibia. Samtidig tvinnes 

korsbåndene rundt hverandre. Og i dette øyeblikket er deler av det craniale og caudale 

korsbåndet slappe.  

Ved extension skjer hele forløpet naturligvis i mottas rekkefølge – m. quadriceps aktiveres, 

hamstringsmusklene slapper av, tibia roterer utover, korsbåndet tvinnes opp og ytre 

sideligement strekkes. Alt dette har stor betydelse for starten av en korsbånd- og meniskskade 

(2).  

 

PATOFYSIOLOGI OG SYMPTOMER  

Akutt korsbåndfraktur kan oppstå om hunden kommer i full fart, bremser inn og roterer kneet. 

Men oftest kan det skje ved lav belastning og uten synbare ytre årsaker. Symptomer kan være 

blant annet; halting, stølhet etter hvile og hevelse i leddet som kommer og går. Symptomene 

kan være ett tegn på slitasje på leddbåndet. Det utsatte korsbåndet tøyer seg, fibres opp og 

svekkes.  Summen av mange oppadgående småskader trøtter ut fibrene i båndet. Ett lite 

feilsteg kan gjøre at korsbåndet ryker.  Som oftest er det craniale korsbåndet som ryker hos 

hunder. Noen raser er mer utsatt enn andre, slik som rottweiler, Akita, Mastiff, labrador, 

St.bernhards, samt mange flere. Noen studier viser at det kan være genetisk betinget.  Man vet 

ikke helt hvorfor denne degenerasjon skjer hos enkelte raser, men man tror at disse rasen 

gjerne har rette knær og ugunstige vinkler på leddflatene inne i kneleddet slik at kreftene som 

virker på det fremre korsbåndet blir veldig utsatt (3). I tillegg vil overvekt eller ekstremt hard 

trening øke sannsynligheten for at korsbåndsruptur oppstår.  
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Ved en akutt CrCL-ruptur er kraftig halting det vanligste symptomet og hunden unngår da å 

støtte seg på det skadete benet. Når korsbåndet bare er delvis skadet kan hunden være støl og 

svak etter hvile. Når de senere har fått opp varmen kan de fungerer helt normalt, bortsett fra at 

de legger vekt på tærne i stående posisjon (noen hundeeiere kan tro at det er der hunden har i 

ondt), samt sitte med utovervinklet kne (4). En langvarig skade kan igjen føre til artrose i 

kneleddet pga ustabiliteten. 

 

DIAGNOSTIKK 

 

Diagnose stilles ved hjelp av klinisk undersøkelse ved at det er mulig å bevege tibia framover 

i forhold til lårbeinet (skuffbeveglese). Normalt hindrer CaCL denne bevegelsen. Dette gjøres 

under bedøvelse sånn at hunden er helt avslappet. I tillegg tar man gjerne røntgen for å 

undersøke om det er forkalkninger eller andre forandringer i kneleddet. Ved delvis avrevet 

korsbånd vil man ikke nødvendigvis få en skuffebevegelse. Den kliniske undersøkelsen viser 

gjerne økt mengde leddvæske, og kneet er smertefullt når foten bøyes. 

 

 

           

Figur 1: Youtube Cranial cruciate ligament rupture - 3D animation for veterinary undergrades 
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HVORDAN KAN KORSBÅNDSSKADE BEHANDLES? 

 

Siden det raskt danner seg forkalkninger i et ustabilt ledd er det viktig at hunden blir operert 

slik at kneet blir stabilt igjen. Det er beskrevet over 50 ulike kirurgiske teknikker for å 

behandle en korsbåndsruptur. Ofte velger man teknikk etter størrelser, rase, alder og hvor 

aktive hundene er. Valg av teknikk er avgjørende for resultatet og mange av de tradisjonelle 

teknikkene som går i at man på forskjellige måter erstatter det ødelagte korsbåndet vil i de 

aller fleste tilfellene ikke gi et optimalt resultat, spesielt ikke på store og/eller aktive hunder 

(3). 

De siste årene har det blitt utviklet flere forskjellige teknikker for å eliminere behovet for det 

craniale korsbåndet. Disse går ut på å endre biomekanikken i kneleddet på en sånn måte at 

hunden ikke lenger har behov for det craniale korsbåndet. Den kanskje mest kjente teknikken 

kalles Tibial Plataue Leveling Osteotomy (TPLO), Tibial Tubercel Advancement (TTA) (3).  

KONSERVATIV BEHANDLING (IKKE-KIRURGISK INNGREP) 

 

Konservativ behandling er sjelden å anbefale, unntatt der risikoen ved narkose eller kirurgi 

anses å være stor (f.eks pasient med alvorlig hjertesykdom, ukontrollerte hormonelle 

forstyrrelser eller immunologiske forhold, etc.). Noen anser at kirurgisk behandling gir best 

resultat for hunder over 15 kg, mens andre mener at det rekker med konservativ behandling 

for hunder under 25 kg. Men at operasjon er å foretrekke for å minske risikoen for 

muskelatrofi i det skadete benet (5). Hovedvekten i behandling vil da være; 

kroppsvektkontroll, fysioterapi, retningsbestemt trening, og medisiner (NSAID). Disse 

teknikkene er også viktig for hunder som er behandlet kirurgisk, selv om målet for kirurgi er å 

redusere behovet for rehabilitering og medisinering på lengre sikt.  

 

KIRURGISK BEHANDLING  

 

Kirurgiske behandlinger er kategorisert i teknikker som tar sikte på å erstatte de mangelfulle 

leddbånd, og de som gjør leddbånd unødvendig ved å kutte tibia og omstrukturer stabiliteten 

som virker på kneledd. 

Operasjoner som gjør korsbåndene overflødig endrer geometrien av de berørte kneleddet på 

en slik måte at den CrCl er ikke lenger nødvendig å opprettholde stabilitet. Det finnes flere 

varianter i teknikken, med alt som involverer omforming av toppen av leggen (tibia) ved å 

kutte av beinet og fikse det i en ny posisjon 
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LIGAMENT ERSTATNING 

Operasjons metoder som bruker transplantasjon av lokale vev til å lage nye ligamenter har 

dårligst sjanse til å returnere leddenes funksjon til nesten normalt eller vanlig. Dette er 

sannsynligvis fordi transplantasjonsvevet ikke er like robust som den originale ligament, og 

de er plassert på i det samme ugunstige biomekaniske miljø som forårsaket skaden på det 

opprinnelige ligamentet. Denne metoden er ikke særlig gunstig for tunge og atletiske hunder 

som har sine mekaniske begrensninger. 

LATERALE FABELLA-TIBIALE TUBEROSITY SUTURE 

I mange år har kirurgisk trå av nylon (suture) med forskjellige metoder blitt plassert mellom 

fabella og tibia. Disse metodene har hatt variable rapportert suksess avhengig av materiale og 

teknikk (6).  

Metoden går ut på at man borrer ett hull gjennom tuberositas tibia. Deretter trer man en suture 

trå gjennom hulle på den mediale siden, legger suturen over tibia platået og opp over den 

laterale siden av den laterale fabellaen, rundt fabella, ned på den mediale siden av den laterale 

fabellaen. Deretter strammes suturen og tråendene festets sammen. Dette vil da forhindre tibia 

å trekkes framover. 

 

  

Figur 2 Youtube Cranial cruciate ligament rupture - 3D animation for veterinary undergrads 

 

OVER THE TOP 

«Over the top» er en eldre metode som går ut på å lage et kunstig korsbånd av kroppens eget 

vev som erstatning for det ødelagte. Ulempen med teknikken er at hunden gjerne får en del 

forkalkninger i etterkant og at man ofte ikke får et varig godt resultat. Men teknikken kan 

fungere godt på en del mindre hunder (3). 
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TIGHTROPE 

Tigtht Rope er en av teknikkene som har hatt høy suksessrate. Metoden bruker ett 

syntetisk materiale kalt Fibretape ™ eller Fibrewire ™, og metalliske ankere er lagt 

gjennom tunneler i femur og tibia. Dette er en ny metode som etter hvert har blitt den 

vanligste teknikken til dette formålet. (7) 

 

 

TPLO – TIBIAL PLATAU LEVLING OSTEOTOMY 

TPLO er en relativ ny metode for å stabilisere kneleddet etter en korsbåndruptur.  

Operasjonen består i å lage ett bueformet kutt i den proximale delen av tibia, og roterer 

tibiaplatået slik at den tidligere skråningen blir borte. Benet blir så fiksert i den nye stillingen 

med en spesiell benplate og skruer. 

  

 

Figur 3 Youtube Cranial cruciate ligament rupture - 3D animation for veterinary undergrads 
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TTA – TIBIAL TUBEROSITY ADVANCEMENT’’ 

Denne operasjonen følger samme prinsipp som TPLO. Her blir det laget et kutt i den 

proximocraniale delen av tibia, tuberositas tibia blir presset framover og benebiten blir fiksert 

med en titaninplantat. Slik at det blir en endring i geometri som gjør CrCL overflødig. De 

matematiske prinsipper bak TTA er mer komplekse enn de bak TPLO; Utgangspunktet er at 

en endrer retning av vinkelen og dermed også trekkraften fra quadriceps og patella-senen. 

Den nye vinkelen nøytraliserer tendensen for femur å rulle ned skråningen av tibiaplatået. (6)  

 

Figur 4 Youtube Cranial cruciate ligament rupture - 3D animation for veterinary undergrads 

 

TTAR – TIBIAL TUBERCLE ADVANCEMENT RAPID 

TTAR er en helt ny teknikk som ble utført for første gang i Norge i mars 2013 hos Sveberg 

dyreklinikk i Malvik.  

Metoden er veldig lik TTA, men bruker ett annet implantat som blir skrudd fast i åpningen i 

tuberositas tibia (3). 

   

Figur 5: Youtube Tibial Tuberosity Advancement Dog: TTA RAPID implants 

I praksis, både TTA, TPLO og TTAR tar sikte på å gjengi den tibial platå vinkelrett i forhold 

til den rette patella-senen og på den måten, nøytraliserer den tendensen til femur for å gli 

nedover skråningen av tibia. 
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FORDELENE MED OPERASJONER SOM INNEBÆRER KUTTING AV BEIN 

 

Fordi legning av bein er mer effektiv enn legning av ligament, så ansees disse operasjonene 

for å være vesentlig mer robust enn operasjoner som baserer seg på å erstatte den skadede 

leddbånd. Den store praktiske fordelen er at svært mange av hundene forventes å starte med 

vektbæring på det opererte benet innen 1-3 dager. De mekaniske fordeler med TPLO og TTA, 

kombinert med rask retur av funksjonen er spesielt viktig for tunge hunder, atletisk hunder, 

hunder som opplever mild halthet (hvor ligament erstatning kunne gjøre dem i utgangspunktet 

betydelig mer halt), og hunder med CrCL skader som påvirker begge kneleddene. Hos noen 

hunder der CrCL skader berører begge knærne samtidig, kan TPLO utføres på begge kne- i en 

enkelt operasjon. Dette er ikke mulig ved bruk av ligament erstatnings metoder. Avgjørelsen 

om hvorvidt TPLO eller TTA er mest hensiktsmessig er gjort basert på anatomien til hver 

enkelt hund. I mange tilfeller vil kirurgi utgjøre en mer passende og hensiktsmessig valg (6). 

 

HVA ER SUKSESSRATEN VED TPLO OG TTA? 

 

Som en generell regel, er over 90% av hundene tilbake til normal aktivitet etter TPLO eller 

TTA. Dette betyr vanligvis at hunder går så normalt at eierne ikke klarer å oppdage halthet 

hjemme. Man forventer at hunder kommer tilbake til det normale uten behov for medisinsk 

behandling. Brukshunder inkludert politi-, toller- og militære patruljehunder forventes å 

komme tilbake til arbeid etter disse operasjonene. Suksessraten for TPLO og TTA er veldig 

like (6). Av de som har røket av korsbåndet i det ene kneet, kommer opp til 70% å få en 

ruptur i det andre kneet innom ca 2 år (4) 
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REHABILITERING  

 

God rehabilitering er svært viktig for å lykkes i mange ortopediske, nevrologiske, og en rekke 

bløtvev tilstander. Rehabilitering fremmer mobilitet, reduserer smerte, betennelser og 

reduserer den totale sykeperiode 

Akkurat som hos mennesker, har fysioterapi for dyr som mål å forbedre leddets bevegelses 

utslag og få tilbake muskelfunksjon etter skade eller operasjon. Fysioterapi trenger ikke å bare 

gjelde for opptrening av skadet eller syke hunder, men kan være en del av hundens 

treningsprogram i forbindelse med f.eks vekttap, forebygging mot skader, forbedre prestasjon 

i ulike konkurranser og generelle trivsel. 

Uansett om hunden blir behandlet konservativt eller med operasjon er rehabilitering svært 

nyttig for å beskytte og hindre ytterligere skade eller stress på kneleddet. Det er viktig at 

m.quadriceps og hamstring musklene blir opprettholdt, da er de som kontrollerer fleksjon og 

ekstensjon i kneledd. Hvis disse musklene blir svake kan kneet bli utsatt og være i fare for 

ytterligere skade. Det er alltid en risiko for oppblussing eller forverring av kliniske 

symptomer etter traumer eller ukontrollerte bevegelser.  

Det kan også være lurt å gi litt ekstra omega 3 eller glukosamin, enten i form av ett leddfor 

eller som ett tilskudd. Disse tilskuddene er med på å beskytte leddene og styrke 

immunforsvaret mot evt artroser eller infeksjoner.  

REHABILITERING AV KONSERVATIV BEHANDLING 

 

Det finnes mange ulike metoder innen rehabilitering; Is-terapi, passiv range of motion 

(PROM), massasje og streching er i utgangspunktet ansett for å redusere hevelse og smerte, 

og for å ta vare på de myke vevene. Spesifikke styrkeøvelser komplimenteres med f.eks 

svømming, vanntredemølle eller balanseball. Råd til eieren for hva man kan gjøre hjemme, og 

hvordan de kan unngå eventuelle faktorer som kan forverre tilstanden som glatte gulv, hoppe 

opp/inn/ut av f.eks bilbur. Dette bør presiseres av både veterinær og fysioterapauter. Etter 

hvert kommer gradvis innføring av benløft-øvelsen og aktiviteter som stimulerer 

kjernenmusklene og øker stabilitet. Mange hunder krever kontinuerlig rehabilitering for å 

hindre ytterligere problemer og for å opprettholde muskelstyrke. Denne formen for 

rehabilitering er ypperlig å gjøre med vannterapi. 
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REHABILITERING AV KIRURGISK BEHANDLING (POST OPERASJON) 

 

Formålet med rehabilitering etter en CrCL-operasjon er å hjelpe til å bygge opp hundens 

muskelmasse og styrke, øke bevegeligheten i kneleddet samt bremse en eventuelt 

artroseutviklng. Det kreves at fysioterapeuten samarbeider med hundeeieren for å oppnå en 

optimal effekt av rehabiliteringen, ettersom en stor del av rehabiliteringen må skje i hjemmet. 

For hunder som blir operert starter rehabiliteringen rett etter operasjonen. Is-terapi brukes for 

å minske eventuelle hevelser. Det har også en lindrende effekt mot smertene i det benet som 

er blitt kuttet i. Behandlingen gjentas hver 2-4 time i de første 48t etter operasjonen. Deretter 

3 ganger daglig i 3 uker. Etter hvert kan is-terapi brukes etter treningsøkter for å roe ned det 

belastete kneet. Laser kan hjelpe med reduksjon av arrdannelse og smertelindring. Mobiliteten 

blir oppretthold at PROM, slik at leddene i det opererte beinet ikke stivner helt av. Forsiktig 

streching kan også være til nytte i å forbygge arrdannelse i bløtvev. Etter ca 4 dager, kan man 

begynne å introdusere stabilitetsøvelser som er spesifikke for m.quadriceps og 

hamstringmusklene. 

Når hunden kommer til ca uke 2-6 etter operasjonen, anbefales ytterligere progresjon av 

rehabiliteringsprogram. Målrettede øvelser fortsetter og yttligere balanse og 

kordinasjonsøvelser blir introdusert, som bakketrening, cavaletti, balanseball, og svømming. 

Eget treningsprogram utarbeides sammen med eieren, med konkrete råd om hvordan eieren 

kan passe og trene hundens i hjemmet. Rehabiliteringsplanen bør hele tiden re-evalueres og 

justeres slik at det passert den enkelte hund for å komme tilbake til normal funksjon. Det er 

viktig at man ikke går for fort frem når det gjelder å la hunden få fritt spillerom. Derfor deler 

man opp rehabiliteringen inn ulike faser: 

Fase 1 – Den akutte fasen starter rett etter en skade eller en operasjon. Målet under 

denne fasen er å kontrollere inflammasjonsprosessen. 

Fase 2 -  Målet under denne fasen er å begynne på bygge opp muskelmassen, stabilitet 

og funksjon. Man ønsker å oppnå ett normalt bevegelsesmønster (haltfri) før man går 

videre til neste fase.  

Fase 3 - Begynner når hele muskelmassen er nesten tilbake. Målet under denne fasen 

er å øke styrkekontroll, kondisjon, og utholdenhet. Større belastning på strukturene 

Hunden skal da kunne gå uten kobbel i korte stunder uten å hovne opp eller at 

haltingen blir verre.  

Fase 4  - Målet i denne fasen er å forberede hunder innenfor de kravene som normal 

aktivitet stiller på det opererte benet. Øvelser og trenings styres av hundens 

målsetning.  

For å kunne gå videre til hver fase må målene i hver fase ha oppnådds. Fasene varierer 

avhengig av skader og skadens omfavn. Noen ganger skjer det utforutsatte hendelser, og man 

må kanskje gå tilbake noen steg. 
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REFLEKSJON 

 

Gjennom dette eksamensarbeidet har jeg fått en dypere kunnskap om kneets kompliserte 

anatomi, om funksjon og risikoen for ett korsbånd blir skadet. Og om hvordan man 

rehabilitere en hund etter en korsbåndoperasjon. 

Når en hund først blir diagnostisert med skader i korsbåndet, finnes det mange gode 

alternativer for å kunne reparerer skaden, alt etter individet. Dagens veterinærer er blitt mer 

spesialiserte og tar i bruk mange av biomekanisk verktøyene som også brukes hos mennesker. 

De har også ett større spillerom for å utvikle nye og modifisere metoder på ett annet sett en 

hos mennesker. For en hun kan en operasjon være leve og ikke leve.  

Utviklingen av operasjonsmetoden er med på å senke risikoen for komplikasjoner og 

senskader. Men rett fysioterapi og rehabilitering kan en hund komme seg fortere tilbake til det 

livet som den hadde før skaden. Risikoen for at det andre korsbåndet skades er stor, men da er 

man kanskje mer på vakt og passer på å vedlikeholde styrken, smidigheten og utholdenheten i 

de berørte musklene. Eieren har (forhåpentligvis) fått mer kunnskap om hvordan man trene 

forebyggende med sin hund. 

Det er viktig i ett rehabiliteringsprogram at kan man ikke gå for fort frem. Og man gjør det på 

rett måte. Det er viktig å forholde seg til den burhvilen som er anbefalt og antall minutter som 

foten kan belastes. Bare en liten feil tråkk, en overanstrengt muskel eller dårlig oppbygging av 

musklene kan føre til at hunden får tilbakefall og rekonvalesenstiden vil ta mye lengre tid, for 

i det verste fall aldri bli god igjen. Dette var elementer som ble gjeldene under rehabilitering 

av Bodil. Jeg kjente også forskjellen på muskulaturen, hvordan den minsket, og for etter 16 

uker etter operasjonen begynte å komme tilbake.  

For små hunder er situasjonen litt annerledes. De har ikke de samme utforingene med vekten 

som de større hundene har. Og at en «lavkost» operasjon fungerer utmerket. Det fikk jeg 

erfare med å følge en Bischon Friise som ble operert hos den «lokale» veterinæren. Etter 5 

måneder etter operasjonen, var også han neste haltfri, og hadde nesten fått tilbake 

muskelmassen sin. Eieren var i alle fall veldig fornøyd med resultatet.  

Jeg setter meg litt kritisk til at ikke alle veterinærene gir bedre råd om hjemmebehandling 

etter en operasjon. En plan eller en enkel mal på hvor ofte og hvor lenge tisseturene skal være, 

om PROM, hvor lenge man skal holde på med is-terapi og presisere hvor viktig dette er. 

Hvordan de kan bruke det lokale terrenget til oppbygging av musklene. Det er ikke alle som 

er like heldig med å ha en fysioterapeut eller en hunde-rehab med hydroterapi i nærheten. 

Men forhåpentligvis vil yngre veterinærer som de ved Namsen Dyrehospital ha mer fokus på 

denne biten, og at det finnes en del på forsikringen som dekker rehabilitering. Og at det 

utdannes flere fysioterapeuter med dyp kunnskap om rehabilitering av hunder.  
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EKSEMPEL FOR REHABILITERING MED KONSERVATIV METODE.  

 

Tidsintervall Mål Behandling 

Uke 0-4 Redusering av inflammasjon Is-terapi: ofte, minst 3xd 15 

min 

Laser 

Redusering av arrvev Massasje  

Laser 

Styrke Div hjemmeøvelser 

Svømming/WTM 

Øk belasting og gjenvinne 

normale bevegelsesmønstre 

Div hjemmeøvelser 

 

Oppretthold bløtvev lengde 

og fleksibilitet 

PROM 

Div hjemmeøvelser 

Streching 

Dagliglivet Begrenset mosjon 

Unngå hopping, glatte gulv 

og trapper 

Burhvile 

Uke 4-6 Fortsette som oven Progresjon av 

hjemmeøvelser.  

Balansetrening 

Kroppskontroll 

Styrketrening  

 Forslag på begrenset øvelser 

når hunden begynner å føle 

seg bedre 

Uke 6-12 Øke utholdenhet Øk trenings lengde og nivå 

Svømming/WTM 

Fortsett med 

stabilitetsøvelser 

Hjemmeøvelser 

12 + Tilbake til det normale liv Progresjon av styrke, 

kondisjon og utholdenhet 
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EKSEMPEL PÅ EN GENERELL REHABILITERINGSPLAN FOR CRCL OPERASJON: 

 

Tidsperiode Mål Behandling 

1-2 uke Redusere inflammasjon Laser 

Is-terapi 

Redusere arrvev i musklene Laser 

Massasje 

Varme terapi 

Opprettholdes av bløtvevets 

lengde og fleksibilitet 

PROM 

Streching 

 

Øke bruk av benet og 

normaliser funksjonen 

Treningsprogram 

Opptrening av normal bevegelsen 

som ligg, sitt og stå 

Øke styrke Treningsprogram 

2-4 uker Øke styrke Treningsprogram 

Forsikring om korrekt 

bevegelsesmønster 

Treningsprogram som involverer 

de kompenserende musklene 

Vedlikehold med full PROM 

i alle leddene og bløtvev 

fleksibilitet 

Trening, massasje og streching 

4-6 uker Øke styrken Treningsprogram 

Svømming/WTM 

6-12 uker Øke utholdenhet av motion Treningsprogram – Bakketrening 

Svømming/WTM 

12 weeks + Tilbake vending i normal 

hverdag 

Råd om progresjon av trening. 

Springe løs. Styrke- og 

bakpartskontroll trening for 

hunder med spesielle funksjonelle 

behov 
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EKSEMPEL PÅ EN TRENING/REHABS-PLAN 

 

Dette er treningsprogrammet for min prosjekthund Bodil 

 

UKE 1 

> Kjølebehandling: Første 48t: hver 2-4t ca 15-20 min, deretter 3 gange daglig i 15 min 

> PROM: 10-15 repetisjoner, 3 ganger daglig 

> Burhvile: Strengt begrenset område 

> Luftetur: 5 min, flatt terreng i kort kobbel. 

 

UKE 2 

> Kjølebehandling: 2 gange daglig i 15 min 

> PROM: 10-15 repetisjoner, 3 ganger daglig 

> Burhvile: Begrenset område 

> Luftetur:5 min, flatt terreng i kobbel 

 

UKE 3 

> Kjølebehandling: 1 gange daglig i 15 min 

> PROM: 10-15 repetisjoner, 3 ganger daglig 

> Burhvile: Mindre begrenset område 

> Luftetur: 10 min, flatt terreng. Kort kobbel 

> Tilvenning og fortrolighet til terapeut 

> Lett massasje av terapeut 

 

UKE 4 

> Kjølebehandling: 1 gange daglig i 10 min og etter anstrengelse. 

> PROM: 10-15 repetisjoner, 3 ganger daglig 

> Burhvile: Mindre begrenset område. 

> Luftetur: 10 min, flatt terreng, kort kobbel og gradvis variert terreng (underlag, slake bakker, kupert) 

> Trening 

o Ståøvelser:  

▪ Veksel belastning høy.-/ven.-side (15 sek per side) x 3 

▪ Hold ett og ett ben (15 sek per bein) x 3 

> Massasje og streching av terapeut 

> Måling av muskulatur 
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UKE 5 

> Varmebehandling: 3 gange daglig i 15 min 

> PROM: 10-15 repetisjoner, 3 ganger daglig 

> Burhvile: Fri i lukket rom, med rolige omgivelse. Ellers begrenset hvis fare for bråe bevegelser som f.eks 

hopping 

> Luftetur: 15 min, flatt terreng, minst en tur med lett terreng/liten slakk bakke. 

> Trening: Daglig, men to fridager i uka. Legg en av varmebehandlingen før trening og kjøl ned etter trening. 

o Cavaletti: 4 hinder a 15 cm. Økt: 2 min x 3 i skritt 

o Ståøvelser: Som i uke 4, øk med 5 sek (hvis hunden orker) 

o Balansetrening: Stå med bakbena på en pute 3x1 min 

▪ Vektmansjetter:  

• Torsdag: 2x10 min 1x20kr 

• Lørdag: 2x10 min, 1x20kr 

• Mandag: 2x10min, 1x20kr 

• Onsdag: 2x10min, 1x20kr 

> Massasje og streching av terapeut 

 

UKE 6 

> Varmebehandling: 3 gange daglig i 15 min 

> PROM: 10-15 repetisjoner, 3 ganger daglig 

> Burhvile: Fri i begrensete rom, med rolige omgivelse. Ellers begrenset hvis fare for bråe bevegelser som f.eks. 

hopping  

> Luftetur: 20 min, kort kobbel, gradvis variert terreng og bakke. Gjerne i lett drag i sele 

> Trening: Daglig, men to fridager i uka. Legg en av varmebehandlingen før trening og kjøl ned etter trening. 

o Cavaletti: 4 hinder, 2 økter a 15 cm, 1 økt i 20 cm. Hver økt 3 min 

o Ståøvelser: som tidligere øke ytterligere 5 sek. 

o Balanse: Bakbena på pute 3x1min 

o Vektmansjetter:  

▪ Fredag: 2x15 min 1x20kr 

▪ Søndag: 2x15 min, 1x20kr 

▪ Tirsdag: 2x15min, 1x20kr 

> Massasje og streching av terapeut 
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INTERVJU MED VETERINÆR TOM WRIGHT VED NAMSEN DYREHOSPITAL  

 

Hvor mange korsbånd operasjoner utfører dere i året? 

 30 – 40 

 

Er det noen spesielle raser som går igjen? 

Nei, men jeg ser det mest i aktiv hundene (setter, Pointer, Vorster, Husky) men også i en del 

familie hunder (labrador, retriever).  Men det fra tid til annen i andre mer unormal raser 

(små hunder samt katter.   

 

Hvilken aldersgruppe er det på hundene som blir operert? 

Det variere, men stort sett mellom 3 og 7 års alder.  Jeg har sett flere hunder som er eldre 

enn dette (opp til 10 / 12 år), samt yngre (hadde en hund på 13mnd som jeg operert forrige 

uke).   

 

Hva er den vanligste årsaken for at korsbåndet ryker? 

Korsbåndsskade i hundene er veldig annerledes til i mennesker og er sjelden et traumatisk 

skade.  I de fleste tilfeller gjennomgås korsbånd et degenerativt prosess over flere måneder / 

år hvor det blir gradvis svekket.  Så pågå prosess fram til at det blir et ruptur / strek ofte i 

forbindelse med et relativt mindre overbelastning.  Årsaken til dette degenerasjon er ikke 

avklart ennå.   

Traumatisk skader skjer også men er mye mer sjelden (f.eks. tilknytte påkjørsel osv). 

 

Hvilke metoder bruker dere? 

Jeg har erfaring med bruk av flere av de osteotomi teknikker (TPLO, TTA, MMA, TTA rapid 

closing wedge) samt de ekstrakapsular teknikker (lateral suture, tight rope).  Før i tid brukt vi 

også intrakapsulær teknikker («over the top») men dette er ikke anbefalt lengre.  I dag bruker 

jeg mest TTA rapid eller Lateral suture / tight rope. 
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Hva er fordelene og ulempene med metoden/metodene dere bruker? 

Dette er et enormt subjekt som det er ikke plass til her.  Forskning / studier har ikke påvist en 

teknikk til å være bedre enn andre.  Lang tids prognose (bruk), samt utvikling av forkalkning 

er det samme om man velge TPLO, TTA eller lateral suture / tight rope.  Det som variere er 

personlig preferanse, samt rekonvalesens tid.  Jeg foretrekker TTA over alle andre for mer 

aktiv eller litt større hunder fordi de er tilbake på beine innen 2 til 3 dager etter operasjon.  

Potensial komplikasjoner er også mye mindre enn for eksempel TPLO.  Det er også et teknikk 

som jeg er nå veldig vant til og som jeg føler trygg på.  Jeg fremdeles bruker lateral sutur / 

tight rope på mage pasienter, men disse er ofte mindre pasienter (katter / små hund) eller at 

det er en annen grunn til at jeg vurdere denne teknikken over TTA.  Hver pasient må vurderes 

hver for seg, og så tilpasser vi teknikk etter behov.  

 

Hva er den største risikoen for komplikasjoner med de metoden(e) dere bruker? 

Den størst / mest alvorlig komplikasjon er implant løsning / brudd.  Heldigvis er det meget 

sjelden. Men med bedre teknikker som gjøre at hund er tilbake på beiner så fort etter 

operasjon, er det noe som jeg er veldig obs på. 

Infeksjon er meget sjelden ved riktig rutiner / hygiene på klinikken. 

Implant svikt er et sjelden komplikasjon men mer av et problem med lateral sutur / tight rope 

og som regel skilles for mye bruk på et tidlig stadium. 

Pågående halthet pga brusk skader er et komplikasjon som variere fra hund til hund og som 

regel skilles brusk skade / osteoarteritt som har utviklet før operasjon.  Vi bruker artroskopi 

nå, som betyr at vi kan mer effektivt kartlegge brusk osteoarterit samt menisk skade og så gi 

eier bedre informasjon om hva vi kan forvente i framtiden. 

Senit utvikling av menisk skade er også noe som kan dukker opp i korsbånds under uansett 

teknikk.  Talene viser at dette skje i opp til 17% av kasuser. 

 

Hvis dere bruker flere metoder, hvordan velger dere hvilken metode som skal brukes? 

Se over. 
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Kan det forventes at hunden kommer tilbake til samme aktivitet som før skaden? 

Det er avhengig av hva forventningen er.  Jeg har flere trekk hund med korsbåndskade som er 

tilbake i konkurranse, samt mange ti talls jakt / agility hunder som fungere like bra som før.  

Men dette variere igjen veldig fra hund til hund. Husk at i de fleste tilfelle er det ikke et akutt 

trauma, så har vi en grad av osteoarteritt/brusk skade allerede før operasjonsdagen.  Det er 

ofte dette som er mer avgjørende om langtids prognose enn noe annet.  En hund som har 

korsbåndsskade blir aldri det samme som en hund som har et 100% frisk kne. 

 

Får hundeeierne med seg noen råd om rehabilitering etter operasjonen, evt hvilke? 

Ja.  Jeg har en ganske standardisert rehabilitering program for korsbåndspasienter.  Jeg har 

vedlagt en kopi av den jeg bruker for TTA rapid.  Den som brukes for lateral sutur er veldig 

lik men det gå litt mer sakte i forhold til aktiv belastning og vekt bæring.  

 

Henviser dere hundeeierne til fysioterapeut/rehabilitering? 

Det har jeg gjort.  Og de absolutt fleste blir oppmuntret å ta kontakt med demmes lokale 

hundefysioterapaut.  Men det er avhengig av hvor kunden bo.  Mo-i- rana, Sandnesjøen, 

Brønnøysund området bruker stort sett fysioterapeut tilknyttet Mo Dyreklinikk.  Her 

oppmuntrer jeg at folk ta kontakt med Lene Wang i Bangsund.  Ytre Namdal, Lierne, 

Steinkjer, Sverige er det mindre av et tilbud (som jeg vet om).  Vi har ikke tilbud her i 

klinikken så det er sikkert mange som ikke dra nytte av tilbudet som fins.  Oppfølging få de 

her over de følgende 2 mnd og jeg oppleve at relativt få velge å bruke fysioterapi / råd om 

rehabilitering utenom det vi veileder de om her.  

 

Dr. Thomas Wright 

MA.VetMB. GPCert(SAS). MRCVS 

Europeisk Sertifikat i Kirurgi - smådyr 
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Vedlegg: 

Post Operative rehabilitering 

Fysioterapi: 

Kald behandling 2 ganger daglig i 3 dager (eller til ingen hevelse). 

Is eller frosne grønnsaker i håndkle.  Sett på innsiden av kneet (15min på, 10 min av, 15 min på). 

Etter 3 dager start med varm behandling 2 ganger daglig i 7 dager.   

Fuktet varmt handkle på innsiden av kneet i 10 min.  Fleks og strekk ut kneledd i 1 -2 min.  Gjenta 5 ganger.   

«Passive Range of Motion» øvelser (bøy og strek bein og oppmuntre normal 

bevegelighet i alle ledd). 

Massasje av ale muskel grupper (særlig skuldrene, ryggen og lårmusklene). 

 

Aktivitet: 

Uke 1 og 2: 

Kun toalett tur.  (I bånd med støtte etter behov.) 

Massasje og fysioterapi. 

 

Uke 3 og 4: 

Toalett tur, i bånd hele tiden. 5min  3 ganger daglig. 

Oppmuntre hund til å bære vekt og bruk bein forsiktig. 

Sitt og stå øvelser. 

 

Uke 5 til 8: 

I bånd hele tiden!!  

Svømme / vanntredemøller trening hvis tilgjengelig. 

Økende tur trening; 

Uke 5;  5 minutter  3-5 ganger daglig. 

Uke 6;   10 minutter  3-5 ganger daglig. 

Uke 7;  15 minutter  3-5 ganger daglig. 

Uke 8;  20 minutter  3-5 ganger daglig. 

 

Kontroll: 

Om 3 dager. 

Om 14 dager.   (fjern sting). 

Om 4 – 6 uker. (bedøvelse og røntgen). 
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