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Hva rekker jeg på 15 min?

• Ikke normal anatomi
• Ikke normal varianter
• Ikke patella luksasjoner 

• Kasus
– Menisk, ACL, PCL, kollaterale ligament
– Enkelte fallgruver
– andre traumer



Indikasjoner 
• Vridningstraumer 

– ligament 
– menisk
– benkontusjoner

• Hyperekstensjonstraumer (i alle retninger)
– ligamenter

• Patellaluksasjoner
– Benkontusjoner
– Ligamenter/retinakelet
– Brusk

• Fall
• Infeksjon 



Insidens av skader

• Menisker: 66/100 000
• ACL: 68/100 000
• PCL: 1.8/100 000
• MCL/LCL: ikke funnet tall



M i 20årene, valgus traume ved fotball

Radiær ruptur lateralt, også ACL ruptur (ikke vist) 
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M i 40 årene, har låsning som før kunne 
manipuleres, men nå låst kne

Bakre del av lateral menisk flippet fremover
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MR funn ACL/PCL
• manglende gjennomgående fibre
• fortykket ligament 
• OBS! Forskjellig tilheling

– ACL: hvis synlige fibre etter skade= forsatt funksjonelt 
intakt

– PCL: kan være funksjonelt skadet, selvom fibre er intakt
• fortykket  PCL over 7mm =ruptur
• indirekte tegn

– translasjon
• ACL: tibia glir frem lateralt, buklete PCL, ødem i laterale femur og 

posterolateral tibia, skade av popliteus senen
• PCL: tibia glir bak medialt
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Partiell ruptur med noe væske rundt.

OBS! mucuoid degenerasjon





ACL, typisk impresjon i femur, translasjon

?



ACL, typisk impresjon i femur, translasjon

?
MCL skade + popliteus sene



Ung pas, ingen  
opplysninger om type 

traume

M 76 år, fall på 
flektert kne 

"dash board" 
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PCL - fortykket over 7mm= total ruptur
Translasjon av tibia bakover medialt, -7mm  fysiologisk



M i 40årene, fall under skitur
PCL, ACL, menisk rot, LCL/biceps feste



M i 40årene, fall under skitur
PCL, ACL, menisk rot, LCL/biceps feste
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60 år gml mann fall på flektert kne
Quadriceps ruptur
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 30åring smerter og varmt kne etter artroskopi
ikke glem infeksjonene!



Lipohemartros   



Anterolateral ligament/ 
meniscofemoral meniscotibial ligament
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K, i 50 årene, akutte smerter etter lang tur i 
fjellet. (røntgen var normal).

Osteochindral fraktur/impresjon med medial menisk skade baktil, MCL
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Takk!


