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Hofteleddet

• Synovialt kuleledd 

• God stabilitet 

• Moderat mobilitet 

• Acetabulum
• Koppformet 

• Inkomplett bruksoverflate 

• Fibroelastisk fettpute 

• Labrum

Femurhodet 

- Bruskoverflate 

- Halvkuleformet 

- Lig. capitis



Kapsel og ligamenter

• Kapselen er som en 
sylindrisk hylse støttet av 
kraftige ligamenter 

• Fortil: To ligamenter 

– Lig. iliofemorale

– Lig. 
pubofemorale

• Baktil: Ett ligament 

• – Lig. ischiofemorale



Muskler

Inndeles i 6 grupper etter funksjon: 

• Fleksorer

• Ekstensorer 

• Abduktorer

• Adduktorer 

• Utadrotatorer

• Innadrotatorer



BURSAE

• Glutealbursa
• Trokanterbursa
• Psoasbursa
• Ischialbursa



Nerver

• Nervus ischiadicus 

• Nervus femoralis

• Nervus cutaneus

femoris lateralis





Blodkar

Aorta abdominalis deler seg i hø 

og ve a. iliaca communis ved L4-
nivå 

• Videre deling i a. iliaca externa og 
interna

• A. iliaca externa går over i 

a. femoralis

• A. iliaca interna deler seg i 
tre: 
–A. gluteus superior 

–A. gluteus inferior

–A. obturatorius





Formål med undersøkelse

• Hvor kommer smerte fra

• L-s columna (overførte smerte)

• Hofteledd

• Bursae

• Tendinopatier



Refererte smerter fra sete og hofte region :

• Muskler: Sjelden 

• Hofteledd: Innervasjon hovedsakelig L3 (L4): 

• I tilfelle av L4 innervasjon(sjelden) referanse i L4

• Sacroiliacledd:

• Smerter vanligvis bak på lår og legg (S1, S2)

• Bursae:

• Gluteal bursae: L4-L5: smerter unilateralt over trochanter og 

nedover, 

• Ved psoasbursitt. L2- L3: lysken og anteriort på lår.  
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Anamnese:

• Alder, yrke - aktivitet

• Debut:

Når?

Symptomer?

Hvordan?

• Traume

• Overbelastning
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Symptom utvikling:

• Utviklingen? bedre? verre? opp/ned?

Nåværende symptomer:

• Nåværende problem: smerter? Pins & needles? Funksjonell

handikapp?

• Smerte lokalisasjon? dermatom?



• Hvile- eller nattligsmerte? 

• Hva forårsaker smerter? Sittende, stående, gange? Utelukk 

claudicatio.

• Provokasjon ved bevegelse?

• Twinges/elektrisk støttaktige smerte? Når?

• Smerter ved hoste? Disk protrusjon? Sacroilitt?
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• Følelse av instabilitet? 

• Funksjonell handikapp? Start smerter? Artrose?

• Smerter i andre ledd? Revmatisk artritt? Bechtrew?

Inspeksjon:

• Gange

• Muskel atrofi?
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Funksjonell Undersøkelse: 

Passive bevegelser:

• Undersøk bevegelighet, endefølelse 

og smerter

• Passiv fleksjon: bevegelighet ca 140 grader, 

siste 30 grader er pga lumbal fleksjon/pelvis

fleksjon. 

• Passiv rotasjon: passiv lateral rotasjon: 

ca 60, medial rotasjon ca 45 grader. 



• Passiv adduksjon: ca 30 grader, elastisk endefølelse

• Passiv abduksjon: Med strak kne eller med kne i 90 

grader fleksjon. 
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Hofte – klinisk undersøkelse

Isometriske bevegelser:

• Muskelskader hos sportsutøvere ellers sjelden. 

• Smerter ved isometrisk abduksjon eller ekstensjon kan 

være pga kompresjon av bursae

Isometrisk fleksjon:

• Utføres i 90 grader fleksjon

• Ved smerter : Strain i psoas, sartorius eller rectus 

femoris eller ved lyskebrokk



• Isometrisk fleksjon (forts.):

Smertefull svakhet:

• Avulsjonsfraktur, metastase

• Smertefri svakhet:

• Parese av psoas, kan være L2 parese eventuell L3 også. 

• Dersom bilateralt, mistanke om metastase ved L2 lumbal 

nivået.
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Hofte – klinisk undersøkelse

Isometrisk ekstensjon: Smerter og svakhet noteres.

• Smerte: hamstrings lesjon er vanlig 

• Svakhet kan bety S1 parese

Isometrisk adduksjon:

• Smerter: adduktor longus lesjon men fraktur, iliosacral lesjon og 

metastase ved os pubis er også mulig



Isometrisk abduksjon:

• Tester gluteus medius, minimus og tensor fascia latae.

• Svakhet: kan være pga. L5 parese

Mageliggende stilling:

Passive bevegelser: 

• Passiv ekstensjon: Ca 30 grader. 

• Redusert i artrose.
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Passiv medial rotasjon:

• Mindre begrensning kan tyde på artrose.

Isometriske bevegelser:

• Bilateral isometrisk lateral rotasjon: 

• Smerter kan være pga muskulær lesjon 



Kapsulært mønster

Kapsulært mønster ved hofte ( f. eks. ved artritt/artrose)

• Mest reduksjon av medial rotasjon, abduksjon og fleksjon

• Minst reduksjon av ekstensjon

• lite eller ingen reduksjon av adduksjon og lateral rotasjon

• Ved kapsulært mønster hos barn og unge, alvorlig 
problem bør mistenkes



• Bilateral isometrisk medial rotasjon: Samme forhold 

som ved isometrisk lateral rotasjon

Isometrisk fleksjon av kne: Dette testes i 70 grader 

fleksjon, tester hamstrings.

– Svakhet kan være ved S1 eller S2 nerve rot parese
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Isometrisk ekstensjon av kneet:

• Smerter er ofte pga lesjon av quadriceps

• Svakhet er pga L3 nerve rot parese

Palpasjon:

• Er av lite verdi. 



Palpasjon av femoral arteriell pulse:

• Kombinert passiv fleksjon/adduksjon: psoas bursitt, artrose eller 

ilio-sacrale tilstander (P4 test)

• Statisk ekstensjon av hofte i mage liggende stilling: Kan 

provosere gluteale smerter ved claudicatio
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Hoftelidelser hos barn

Halting og selv en liten nedsatt passiv 

bevegelighet i hofteleddet indikerer 

vanligvis alvorlig patologi! 

• Tidlig diagnose viktig 

• Unngå belastning før diagnosen er kjent 

• Bildediagnostikk 

Tilstander 

– Medfødt hofteluksasjon 

– Serøs koksitt - hyppigst 

– Calvé-Legg-Perthes’ sykdom 

– Epifysiolyse

– Avulsjonsfraktur i hofteområdet 

(idrettsungdom) 



Tilstander: ikke-kontraktile 

strukturer

Ikke kapsulært mønster

• Disse består av  corpus librum, bursitt og 

aseptisk nekrose av caput femoris. 

• Alvorlige Tilstander: gir opphav til bestemte 

tegn som kalles for ”buttock sign”. 

• Ikke kapsulær mønster inkluderer:

– Lesjoner i hofteledd eller

– Nabo strukturer i lyske og sete region



Alvorlig patologi

– Ischiorectal abscess

– Sacral fraktur

– Femur neoplasme 

– Ilium neoplasme

– Osteomyelitt av femur

– Septisk ilio-sacral artritt

• Stor funksjonssvikt

• Feber, redusert allmenntilstand

Funn

– Positiv SLR 

– Passiv hoftefleksjon nedsatt mer enn SLR 

– Flere isometriske hoftetester pos 

Lesjoner av ikke kontraktile strukturer-

Røde Flagg



Hvilke diagnoser

• Overførte smerte

• Bursitt

• Artrose

• Corpus librum

• Labrumskade

• Tendinopati/tendinitt



Hofteleddsartrose
Artrose

Forskjell i tidlig stadium og sen stadium.

Kapsulært mønster: 

I begynnelsen, kapsulært mønster med mindre elastisk 

endefølelse mens etter hvert større begrensning

Behandling

• Kapsler tøyninger

• Intraartikulær injeksjoner for smertelindring; senere 

kirurgi



Hofteleddsartrose injeksjon



Hofteledd injeksjon – lateral tilgang



Kapseltøyninger ved artrose/kapsulitt

Tøyninger:
2-3 ganger/uke

10-20 beh.

Kombineres med 

treningsterapi



Hofteimpingement – Femoroacetabulær

innklemning

Etiologi

– Acetabular labrumskade, oftest yngre 

– Ofte medfødt eller ervervet benderformitet

– Løst legeme/corpus librum (med eller uten artrose)

To typer 

– "Pincer lesjon” - acetabulums kant er overhengende - labrum kan bli klemt 

mellom acetabulum og femoralhodet ved fleksjon i hoften 

– "Cam lesjon” - eksostose langs caput og collum - klemmer labrum mot 

acetabulum

Symptomer

– Plutselige sviktfølelse og intense smerter i L3 dermatomet ved aktivitet, oftest 

fleksjon og rotasjon 

– Låsning – klikk 

– Økt risiko for artroseutvikling 



Psoas bursitt (pectineal

bursitt)

Etiologi 

• Ukjent. Overbelastning? Sjelden 

• Relatert til psoastendinopati? 

Diagnostikk

• Smerter i L2-3 dermatom

• Smerter ved passiv lateral rotasjon og 
fleksjon. 

• Mest smerter ved passiv fleksjon og 
adduksjon samtidig 



Gluteal bursitt

• Overbelastning/traume, hyppigst hos middelalderende

kvinner

• Smerter i trochanter/gluteal region som 

stråler nedover lår og legg, ned til malleol(L4-5) 

• Symptomer er relatert til gange og 

å gå opp trapper

• Ingen twinges men enkelte bevegelser kan 

være vonde 

• Kan ha vondt å ligge på samme side 

• Sitting med krysset ben kan være vond



Gluteal bursitt 

Gluteal bursitt forts.

Diagnostikk

• Ikke kapsulær mønster 

• Normal endefølelse 

• Smerter ved passiv innad-rotasjon og 

passiv abduksjon; isometrisk lateral 

rotasjon og isometrisk abduksjon.

• Palpasjon bør sammenlignes med 

normale siden

Behandling: Steroid injeksjon



Trokanter bursitt

Etiologi

• direkte traume eller overbelastning

Diagnostikk

• Smerter over trokanter region som sprer 
nedover lår og legg 

• Smerter ved gange eller jogging 

• Smerter ved å ligge på samme siden og å 
gå opp trapper



Trokanter bursitt

• Ikke kapsulært mønster, smerter i L4-L5 
dermatom 

• Lateral rotasjon er mest smertefult og lett 
begrenset. 

• Isometrisk abduksjon er av og til vond

• Palpasjonsøm over nevnt området

Behandling

• Infiltrasjon med Xylokain og Triamcinalone



Ischial bursitt

Diagnostikk

• Smerter ved tuberositas ischiadicum når 
pasienten sitter på stolen

• Palpasjonsøm over det nevnte området

• Differensial diagnose : disk lesjon, tar litt tid 
før smerter melder seg i sitte stilling.

Behandling

Triamcinalone 20 mg 1-2 injeksjoner 



Isometrisk fleksjon

Diff.diagnoser

• Smerter

–M rectus femoris tendinopati (isom. kneext. pos)

–M sartorius tendinopati

• –Brokk

• Smerter og nedsatt kraft

–Avulsjonsfractur av spina iliaca anterior superior

| - m sartorius

–Metastaser i øvre femur

- Nedsatt kraft alene

–Lumbalt prolaps med parese (L2, L3)



Tendinopati

– Oftest proksimalt i hamstringsmusklene

– Unntaksvis m gluteus maximus

Muskelruptur

– Smerter bakre lår   - S1,S2 referanse

– Isometrisk knefleksjon og hofteekstensjon er begge positive

– SLR positiv

– Palpasjonsømhet

Nedsatt kraft alene

– Lumbalt prolaps med parese (S1, S2)

Behandling

– NSAIDS

– Tverrfriksjonsmassasje

– Treningsterapi

Isometrisk ekstensjon – HAMSTRINGS



Isometrisk abduksjon

Symptomer

• Smerter på utsiden av hofta

• med stråling ned utside lår – L4, L5

Tilstander

• Bursitt vanligst – gluteal + trochanter

• Tendinopati i m. gluteus medius

• Overbelastning av m. tensor fasciae latae

• Overbelastning av tractus iliotibialis (snapping hip)

• Avulsjonsfractur på trochanter major


