
Lad os sætte fokus på unges knæ

Kig ind i fremtidens diagnosticering og behandling af atraumatiske knæsmerter hos børn og
unge med brug af redskabet SMILE (Sorting non-trauMatIc adoLescent KnEe pain tool).
Der er konkrete forslag til, hvordan konsultation og forløb gribes an.

Hvad er op? Hvad er ned? Hvordan hjælper vi børn og unge med knæsmerter grundet overbelastning
bedst muligt? 

Case / Mathias, 12 år gammel 
Mathias kommer i din praksis i dag sammen med sin mor. De kommer til en konsultation, fordi Mathias
har døjet med knæsmerter over en længere periode − hvor længe ved Mathias ikke præcist, men han
tror, det har varet tre måneder. Hvordan vil du, som læge, gribe konsultationen an? 

I denne artikel vil vi give et bud på, hvordan Forskningsenheden for Almen Praksis i Aalborg i fremtiden
kan understøtte dit kliniske virke, når et barn konsulterer dig grundet knæsmerter. 

At �nde den rigtige diagnose – kend dine atraumatiske
knædiagnoser 
Unge med knæsmerter går ofte længe med deres smerter og er i tvivl om deres egen oplevelse af
smerterne; om de er ”alvorlige nok” til at bede om hjælp hos forældre eller trænere. For Mathias og
hans mor er selve det at opsøge behandling også forbundet med nye spørgsmål; både i forhold til
hvordan knæsmerterne er opstået, hvad de selv kan gøre, hvornår de skal opsøge behandling igen,
og hvornår Mathias kan vende tilbage til sin sport (5, 11). I denne sammenhæng bliver spørgsmålet
om, hvad Mathias fejler − smerternes ”navn” − et essentielt spørgsmål at svare på. 

En af de forklaringer, som børn og unge får fortalt, er, at knæsmerterne skyldes vokseværk, men
vokseværk er ikke i den boldgade, der skal tænkes, når en dreng som Mathias søger hjælp grundet
knæsmerter. Vores igangværende kvalitative studier viser, at børn og unge med knæsmerter ofte
danner deres egne forestillinger om, hvad deres knæsmerter er, og hvad de betyder. Hvad er årsagen
til Mathias’ knæsmerter?
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Dét at finde den korrekte diagnose for Mathias’ knæsmerter ved vi kan være udfordrende for særligt
yngre læger. Derfor har vi udviklet et diagnostisk redskab til atraumatiske knæsmerter hos børn og
unge i almen praksis – SMILE-redskabet (C. Guldhammer et al under review). Formålet med SMILE-
redskabet er at hjælpe lægen med et hurtigt overblik over, hvilke spørgsmål du kan stille Mathias for at
komme en tentativ diagnose nærmere. Redskabet er udviklet ud fra et litteraturstudie sammen med
inputs fra internationale eksperter i idrætsmedicin og læger inden for almen medicin og idrætsmedicin.
Redskabet er testet på børn og unge med knæsmerter, af yngre læger og medicinstuderende med
fokus på diagnosticering af børn uden og med brug af redskabet. Disse diagnoser blev sammenholdt
med diagnoser givet af en erfaren reumatolog og en idrætsmediciner. Før de yngre læger fik adgang til
redskabet, var det kun 20 % af diagnoserne stillet uden redskabet, der var korrekte. Efter at de fik
adgang til redskabet, steg det korrekte antal diagnoser til 80 %. I det følgende vil vi gennemgå,
hvordan redskabet kan bruges i en konsultation med Mathias – se figur 1. 



Figur 1 / SMILE-redskabet.

Mathias fortæller dig, at smerterne er kommet gradvist, i takt med at gymnastiksæsonen er skredet
frem. Han husker ikke at være faldet eller at have slået knæet. Han træner 4 gange om ugen og har
opvisning næsten hver weekend i efterårs- og vintersæsonen. Smerterne kommer særligt ved
belastning − fx når han skal sætte af fra jorden, løbe, gå op ad trapper, og hvis de under opvarmning
skal lave knæbøjninger. Når du spørger ham, hvor smerten er, markerer han med sin hånd rundt om
knæet og siger, at det godt kan være lidt svært at sige præcist, hvor smerten er, men rundt om
knæskallen. Du undersøger Mathias og finder ingen hævelse, ingen rødme eller varme, men derimod
en diffus smerte rundt omkring knæskallen. Med hjælp fra redskabet SMILE vurderer du, at diagnosen



patellofemorale smerter (PFP) er den mest sandsynlige. Du fortæller Mathias, at hans knæsmerte har
navnet patellofemorale smerter. Han spørger nu, hvad han kan gøre for at få smerterne til at
forsvinde? Hvad fortæller du ham?  

Hvordan kan vi bedst hjælpe Mathias?
Der findes mange behandlingsstilgange til PFP. Tidligere forskning har primært fokuseret på, hvordan
vi hjælper voksne (4). Vi har derfor arbejdet på at udvikle behandlinger specifikt til unge. Det vigtigste i
behandlingen af unge med PFP er at lære de unge, og i dette tilfælde Mathias (og hans forældre),
hvordan de selv kan komme på banen i en aktiv behandling. 

Resultaterne fra vores forskning viser, at der i behandlingen af unge med PFP, og andre typer
knæsmerter som fx Osgood Schlatter, med fordel kan indgå 3 komponenter:  

1) Patientuddannelse i, hvordan de styrer deres sportsdeltagelse og idræt

2) Lære at mærke efter 

3) Simple øvelser til at styrke deres knæ og hofte.

Det er vigtigt, at en dreng som Mathias holder sig aktiv, uden at dette forværrer hans knæsmerter. For
at hjælpe Mathias (og hans forældre) med det, har vi udviklet en simpel måde, hvorpå Mathias kan
lære at mærke efter, hvornår han belaster for meget, og hvornår han skal skrue lidt ned for
aktivitetsniveauet. Samtidig er det vigtigt, at Mathias træner knæet og hoften, således han holder sig i
gang og ikke bliver bange for at belaste knæet. Alle tre komponenter er beskrevet i en patientfolder,
som kan findes her: https://bit.ly/38L97xX.  

Folderen indeholder ideer til øvelser, som kan laves i hjemmet, og er således en god start til at få
Mathias og forældrene i gang med at tage hånd om knæsmerterne. Vores forskning indikerer, at denne
aktive tilgang er bedre end at vente og se tiden an. Til spørgsmålet fra Mathias og hans forældre viser
forskningen, at såfremt denne tilgang følges, har 86 % det markant bedre efter tre måneder, næsten
70 % var tilbage til sport, og 95 % ville anbefale det til en ven/veninde med samme type knæsmerter.
Folderen “Kvit Knæsmerterne” kan være et godt startsted for unge med knæsmerter og deres forældre
og er udviklet til de to hyppigste knæsmerter hos unge, patellofemorale smerter samt Osgood
Schlatter (link til folder specifikt til Osgood Schlatter: https://bit.ly/3n22RXG). En aktiv tilgang, som
handler om at give de unge og forældrene ejerskab og redskaber til at håndtere knæsmerterne, kan
hjælpe Mathias til at komme hurtigere tilbage på banen til vennerne. I fællesskab beslutter I, at det er
værd at starte ud med folderen og derefter booke en opfølgningstid efter fire uger, hvor I kan følge op
på, hvordan det går. 

Hvad kan Mathias forvente? 



Knæsmerter hos unge, i dette tilfælde Mathias, betragtes ofte som en relativt fredelig tilstand uden de
store følgevirkninger. Det er dog ikke alle typer knæsmerter, som går over af sig selv, og for en ung
dreng som Mathias kan det have store konsekvenser for hans sport, sociale aktiviteter og generelle
livskvalitet. Vi har igennem snart 10 år fulgt en kohorte af 504 unge (mellem 15-19 år) med
knæsmerter som Mathias’, da vi rekrutterede dem. Ved 5-års-opfølgningen var de unge mellem 20 og
24 år, og her observerede vi, at fire ud af 10 stadig døjede med knæsmerter, mange brugte
smertestillende som håndteringsstrategi, og for ca. 15 % havde det haft indflydelse på valg af job eller
uddannelse (14). Knæsmerter i ungdomsårene kan derfor bide sig fast og have konsekvenser selv
efter flere år. Gruppen, der fortsætter med at have ondt, tyder på at have nogle bestemte karakteristika
(se tabel 1). Disse faktorer er forbundet med en dårligere prognose. Såfremt man har en ung med
knæsmerter, som udviser disse karakteristika, kan man overveje eventuelt at følge dem tættere, da
man ved, at risikoen for, at de fortsætter med at have knæsmerter, er høj.  

 

Egenomsorg – hvordan klæder vi patienterne bedst muligt på?
Et andet spørgsmål, der melder sig, efter at du har diagnosticeret Mathias’ knæsmerter og afklaret
forventningerne med ham, er; hvordan får du klædt Mathias bedst muligt på til at udøve korrekt
egenomsorg fremadrettet? Studier fra sociologi med patienter med kroniske sygdomme har påvist,



hvordan egenomsorg er en problembaseret adfærd, der forekommer i såkaldte forskellige domæner
(5, 11). Dette vil sige, at egenomsorg både kan være rettet imod sygdom, sociale situationer eller
følelser og forestillinger (5) med henblik på at hjælpe patienten med at genskabe balance i tilværelsen,
når symptomer opleves (8, 12). Dertil er egenomsorg en dynamisk proces, hvor patienten løbende
tester og skaber nye strategier for at opretholde balancen (1) – strategier, der både kan være proaktive
og reaktive (12). Litteraturen omkring patientuddannelse fremhæver unge patienter som særligt
vanskelige at støtte via mundtlig information; dels fordi unge kan have svært ved at huske, forstå og
omsætte klinikerens information i hverdagen, dels fordi den unge nogle gange ønsker fx at vende
tilbage til sport og fritidsaktiviteter så hurtigt som muligt. At uddanne patienter som Mathias kan derfor
også ses, som at man skaber en situation, hvor Mathias selv kan finde de strategier, der gør, at han
kan fastholde deltagelsen i sport og fritidsaktiviteter og genoprette balancen, når smerterne opstår (3). 

Men hvordan skaber man som læge de rammer, der motiverer Mathias til at været aktivt opsøgende i
hans ”arbejde” med at mestre knæsmerterne? Igangværende forskning giver et par klare bud på ting,
man som kliniker kan gøre, der rækker ud over behandlingssituationen.

At give knæsmerterne et navn
Unge med knæsmerter oplever ofte tvivl omkring deres smerteoplevelse samt nervøsitet for at blive
stemplet som værende pjevsede, opmærksomhedssøgende eller ekskluderede fra deres fællesskaber,
såfremt de vælger at tage handling på deres knæsmerter. At give Mathias’ knæsmerter et navn, en
diagnose eller blot anerkende, at hans smerter eksisterer, kan opleves som en hjælp til at tackle denne
tvivl. Fremadrettet giver et navn på smerterne Mathias en forklaring på, hvorfor han fx er nødt til at
tage pauser, der kan bruges, når kammerater spørger kritisk ind. At få en læges anerkendelse af deres
smerteoplevelse samt et navn til knæsmerterne og en forklaring, beskrives som startpunktet for accept
og skiftet mod mere proaktiv/fremadrettet egenomsorg (10). 

At adressere overtro
For at give knæsmerterne mening og håndtere usikkerhed skaber unge ofte deres egne ”teorier”
omkring, hvad deres knæsmerter er, samt hvad smerterne betyder. Disse teorier opstår typisk ud fra
den unges oplevelser af, hvordan andre (fx forældre, kammerater, trænere) italesætter smerter. Da
disse teorier virker styrende for, hvordan unge fortolker og tager handling på knæsmerterne, er det
derfor essentielt, at disse adresseres, så de ikke bliver barrierer for unges egenomsorgsadfærd. At
spørge ind til, hvad den unge tror, knæsmerterne er, hvordan de er opstået, og hvad den unge selv
synes hjælper, bør prioriteres med henblik på at afhjælpe eventuelle fejlantagelser om knæsmerterne. 

At mærke efter



Flere studier beskriver, hvordan egenomsorg ikke er en enkelt aktivitet, men nærmere evnen til at
kombinere mange forskellige processer (5, 9, 11, 15). Dog indikerer flere af vores studier, at nogle
typer af egenomsorgsadfærd er mere grundlæggende end andre (7, 13). Hvis Mathias vender tilbage
til gymnastik og skoleidræt og husker at passe på sig selv, vil han med tiden opdage nuancerne i sine
knæsmerter samt lære, hvilke smerter der er sikre, og hvilke han skal holde igen på. Det er derfor
essentielt at sikre, at Mathias forstår, at han skal mærke efter grænsen, idet dette er startpunktet for en
positiv spiral, hvor Mathias gradvist bliver bedre til at læne sig ind i smerten, holde tilbage og
planlægge sin aktivitet (7). 

Sæt mål og følg op
Flere studier har påvist, hvordan egenomsorgen hos patienter med længerevarende sygdom følger
flere faser (1, 5) med deres unikke udfordringer og barrierer, og dette gælder også for unge med
knæsmerter (6). Et eksempel på en barriere kunne være, at Mathias ønsker at vende tilbage til
gymnastik (mål), at han stadig ikke har anerkendt, at han er nødt til at skrue ned for intensiteten (at gå
på kompromis) for at holde sæsonen ud. At sætte klare mål kan både motivere, idet det skaber
forventninger om positiv forandring (2) og give Mathias og hans forældre en rettesnor for, hvornår skal
opsøges yderligere behandling. Planlæg derfor flere konsultationer, hvor I løbende diskuterer den
unges progression og behov for yderligere støtte og behandling.   



Figur 4 / Opsummering af en mulig håndteringsstrategi af et barn/ung med atraumatiske knæsmerter.

Inkluder forældrene
Forældre til unge som Mathias har en klar rolle at spille i forhold til at støtte egenomsorg mellem
konsultationer. På den korte bane kan forældre holde de unge i gang med øvelser, berolige dem og
give trøst efter behov. Dertil viser et igangværende studie, hvordan forældre også tager aktivt del i at
skabe rum til den unges ”arbejde” med at lære egenomsorg. Dette kan både ske ved at advokere for
den unge over for behandleren, når kommunikationen strander, samt at forhandle med skolelærere,
trænere og andre forældre om, hvilke forventninger der stilles til den unge. Dette kræver dog, at
forældrene er velinformerede omkring den unges knæsmerter og behandling. Det er derfor essentielt
at informere forældrene om knæsmerterne, hvornår der skal søges behandling, samt hvor yderligere
information kan findes omkring knæsmerterne. 

Opsummering 
I det ovenstående har vi givet et bud på, hvordan forskningen fra Forskningsenheden for Almen
Praksis i Aalborg i fremtiden kan bidrage til håndteringen af børn og unge med atraumatiske
knæsmerter i almen praksis. Artiklen er bygget op omkring patellofemorale smerter, men tilgangen til
behandlingen vil også kunne appliceres til andre typer atraumatiske knæsmerter. Vi forsker i og
brænder for, at en ung dreng som Mathias hurtigt kan komme tilbage på sporet med sport og
fritidsaktiviteter så hurtigt som muligt trods knæsmerter. 
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