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Chondromalaci (”blød” brusk på bagsiden af 
knæskallen). Gener fra bagsiden af knæskallen  

Chondromalaci er en smertetilstand i knæet, hvor der er smerter bag og 
omkring knæskallen. Tilstanden er meget hyppig, specielt hos unge 
mennesker, og opstår sandsynligvis fordi knæskallen kører lidt skævt på 
knoglen under. I milde tilfælde kalder man det patellafemoralt smertesyndrom.  

 

Symptomer 

Symptomerne er diffuse smerter i knæleddet, som fortrinsvis udløses af 
belastning, f.eks. ved at sidde på hug eller gå på trapper. Der kan også ses 
smerter efter at have siddet længe med benet bøjet. Man kan også opleve let 
hævelse i knæet og sommetider finder man svage muskler på forsiden af låret 
lige ovenfor knæskallen. Man kan også opleve at det ”skurrer og knaser” i 
knæleddet. 

 

Årsag 

Skaden kan opstå ved gentagne slag mod knæskallen. F.eks. er det hårdt for 
knæet at spille fodbold eller håndbold.  

Skaden kan også opstå lidt efter lidt hvis der er fejlstilling i fødder eller knæ 
som kalveknæ eller platfødder. Eller som følge af skævt slidte sko eller dårlig 
affjedring i skoene. 
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Den hyppigste årsag er dog manglende balance mellem musklerne omkring 
knæskallen. Så trækkes den for meget ud til siden og slides mod en 
knoglekant i knæleddet.  

Alt dette irriterer vævet i knæet. Så hæver det. Hævelse medfører yderligere 
at den muskel der skal modvirke trækket ud mod siden ikke så let kan 
aktiveres. Så svækkes musklen endnu mere, og der er opstået en ond cirkel. 

 

Prognose 

Tilstanden er helt godartet men kan være meget langvarig. Den forsvinder som 
regel af sig selv, men kan vare fra måneder til år. Så vær tålmodig.  

 

Behandling 

Træning hvis formål er:  

      ·    At genoprette muskelbalancen omkring knæet. 

      ·    At rette op på det forkerte muskeltræk på knæskallen. 

      ·    At dæmpe smerten. 

NSAID (gigtpiller) ved bevægelseshæmmende smerter. 

Knæbandage som virker støttende/stabiliserende på knæet. 

Mindske aktivitet som giver smerter i knæet. F.eks. løb, badminton, fodbold.. 

Platfødder bør rettes op ved brug af indlæg som fås hos en materialist eller 
hos en bandagist. 

Hævelsen kan behandles ved at lægge en ispakning over i ca. 20 – 30 
minutter, evt. nogle gange om dagen. Læg ikke isen direkte på huden. 

 

Øvelser 

Det er godt at bruge knæet, f.eks. at cykle, svømme, danse eller at gå til 
gymnastik. Det vigtigste er at du bevæger og bruger knæet, men at du ændrer 
dine bevægelser så du ikke får ondt i knæet. 
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De følgende 
øvelser er et ide 
katalog til din 
selvtræning. 
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