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Förord
Ortopedi på akuten är en praktisk och komplett handbok 
som beskriver hur man diagnostiserar och behandlar aku-
ta ortopediska problem. Läsaren får hjälp att identifiera 
skadan och författaren ger aktuella, goda och handfasta 
råd om behandlingen på både kort och lång sikt.

Författaren har för varje tillstånd extraherat sådana 
fakta som kan ha praktisk betydelse för handläggningen 
av åkomman, och han har en problembaserad invinkling 
då kapitelrubrikerna består av det huvudsymtom som pa-
tienten söker för.

Bildmaterialet är särdeles instruktivt och illustrerar 
sådant man brukar undra över på akuten och som ofta 
inte finns med i annan litteratur, t.ex. praktiska hand-
grepp vid repositioner och undersökningsmoment. 

Sven-Anders Sölveborn är ortopedöverläkare med 
mycket lång erfarenhet av kliniskt arbete, forskning och 
undervisning. Boken är skriven med den visdom som 
kommer av en extensiv praktisk erfarenhet av arbete på en 
akutmottagning. Författaren är också en internationellt 
känd auktoritet i idrottsmedicin och boken har ett före-
dömligt inslag av moderna idrottsmedicinska principer.

Boken är en riktig guldgruva, särskilt för AT- och ST-
läkare, allmänläkare, sköterskor och annan personal på 
akutmottagningar. Även sjukgymnaster, kiropraktorer 
och naprapater kommer att ha stor glädje av boken, som 
jag varmt kan rekommendera.

Jan Ekstrand
Överläkare i ortopedi och professor i idrotttsmedicin
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Introduktion

Avsikten med denna bok är att den skall vara en praktisk 
handledning för läkare på akutmottagningar med upptag 
av skador och åkommor i och på rörelseapparaten, och 
en orientering för sjuksköterskor och övrig personal där, 
om modern handläggning just på själva ”akuten” eller 
jourläkarcentralen.

Upplägget är sådant att kapitelrubrikerna logiskt nog 
utgörs av huvudorsakerna till att patienter söker på aku-
ten (symtomen) och under dessa avhandlas sedan vilka 
diagnoser som kan förekomma i sammanhanget, med 
de viktigare och vanligare tillstånden markerade med *. 
Patienterna kommer ju inte till akuten med en skylt på 
bröstet angivande vilken diagnos man lider av, ”menisk-
bristning”, ”höftluxation” etc.! 

Varje aktuell åkomma presenteras därefter endast med 
a) hur diagnosen ställs och b) vilken behandling som sker 
på akuten. Illustrationerna är sedan inriktade på prak-
tiska handgrepp och sådant som man ofta funderar på i 
den akuta situationen om hur behandlingsåtgärder och 
undersökningsfynd ter sig och ser ut, vilket ofta saknats i 
tillräcklig utsträckning i litteraturen hittills.

Indelning
Ofta kan man för tydlighetens skull dela in orsakerna till 
att patienterna söker i tre huvudkategorier: trauma, over-
load och overuse. De två senare engelska beteckningarna 
används därför att svenskan här inte har några motsva-
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rande diskriminativa termer, utan båda brukar anges så-
som ”överbelastning”.
1. Trauma innebär att ett direkt eller indirekt våld med-

fört skadan.
2. Overload innebär att en vävnads hållfasthet överskri-

dits vid något eller några enstaka tillfällen, t.ex. vid 
hälsenebristning.

3. Overuse är det om man med normal eller låg belast-
ning har utfört en rörelse med många upprepningar, 
iterativt, och ofta i ett monotont mönster, t.ex. vid 
stressfraktur (utmattningsbenbrott). 

Det kan vara klokt att göra denna distinktion mellan over-
load och overuse, eftersom behandlingsinriktningen kan 
skilja sig avsevärt för tillstånden som blivit följden.

Grundvärden
I grundläggande förhållningssätt på en akutmottagning 
ingår följande:
1) ”Kunden har alltid rätt” – uppträd alltid vänligt och 

respektfullt, lyssna noga till patientens funderingar 
och önskemål.

2) Ta alltid en noggrann anamnes – mycket av lösningen 
finns där, så t.ex. har det verifierats att man med rätt 
anamnestiska ingångsvärden kan ställa en rätt säker 
diagnos i 80 % av knä- respektive axelpatientfallen. 
Fråga När? Var? Hur? åkomman uppkom och om pa-
tienten haft ett likadant eller liknande problem tidi-
gare. 

3) Undersök patienten ordentligt rent manuellt – öva kon-
tinuerligt upp undersökningstekniken. Anamnes och 
status tolkade med en portion kunskap och förnuft slår 
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ofta ut även sofistikerade och kostsamma utrednings-
tekniker, t.ex. magnetkameraundersökning (MRT), 
som säkert används oftare än absolut nödvändigt.

4) Försök utveckla konsultationen så att patienten är klo-
kare (och kanske kunnigare) då hon/han lämnar un-
dersökningsrummet. Ge alltid heminstruktioner t.ex. 
avseende fysisk aktivitet, belastnings- och tränings-
råd, så att patienten kan medverka med egenbehand-
ling för att stimulera läkningsprocessen.

5) Konsultera bakjour/specialist/kollega hellre än att vara 
tveksam om något – ”det finns inga dumma frågor, 
bara dumma svar”.

6) Vänlighet och hövlighet är ofta nyckeln till en god kon-
sultation, ett leende kan ofta vara på sin plats även i en 
besvärlig situation.

7) I den medicinska sfären och särskilt i en stressig miljö 
som en akutmottagning kan vara, är det viktigt att 
komma ihåg, att läkaren ibland kan bota, oftast kan 
lindra, men alltid kan trösta!

8) Röntgen är bara en skugga av verkligheten – en nor-
mal röntgen akut tagen kan ge en falsk trygghet; väg 
röntgenfyndet noggrant mot den kliniska bilden och 
fundera på att ta om röntgen något senare, i elektivt 
skede, eller överväg alternativ undersökning såsom 
MRT, CT, scint etc. Om patienten insisterar på att 
röntgen skall utföras finns det ofta ingen anledning 
att vägra; ibland kan röntgen då beställas icke-akut 
efter viss tid (se punkt 1 ovan om kunden).
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Fotskador

Åtgärder direkt: Elastiskt bandage (eventuellt hud-
rengöring), högläge och till röntgen.

Kontusion (inkl. subungualt hematom) * S90.3/0

diagnos • Nästan alltid stöt mot tårna eller från fallan-
de föremål. Hematom under stortånageln kan ge kraftig 
smärta p.g.a. trycket.

behandling • Evakuering med ett uträtat, glödgat gem 
mitt genom nageln, varvid blodet ofta sprutar upp och 
smärtan lättar omedelbart.

Tåfraktur (inkl. sesamoidbensfraktur) * S92.4/5

diagnos • Oftast direkttrauma, vid fraktur tydligare he-
matommissfärgning (ekkymos) än vid kontusion, men 
distala falangfrakturer har ofta samtidigt subungualt he-
matom. Vid frakturmisstanke på dig. 2–5 och en ordinär 
traumasituation kan man egentligen avstå från röntgen. 
Ett säkert tecken är axial kompressionsömhet, tryck i 
längsriktningen.

behandling • Dislocerad fraktur i stortåns proximala 
falang skall reponeras genom traktion och ofta stiftning 
perkutant (eller öppet). Odislocerad stortåfraktur kan be-
handlas med s.k. spicatejpning (omlottejpning längs hela 
stortån) i 2–3 veckor eller bara elastiskt bandage samt 
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träskor eller annat brett och stabilt skodon. Brott på de 
fyra laterala tårna reponeras vid behov genom traktion, 
tejpas eller lindas till närliggande tå och patienten förses 
med stadig sko med kraftig sula.

Sesamoidbensfraktur nödgar ofta specialprojektion på 
röntgen eller scintigrafi. Kan uppkomma vid hopp från 
höjd eller som stressfraktur vid overuse. Behandlas med 
avlastande inlägg (även skumgummi med urklippt hål 
för det ömmande partiet) eller gips med fördjupning för 
benknölen för avlastning vid gång.

Tåledsluxation S.93.1

diagnos • Direkttrauma, sker oftast i MTP-leden med 
proximala falangen uppåt dorsalt. Smärtsamt och svull-
naden kan dölja luxationsställningen.

behandling • Reposition direkt, oftast lätt med trak-
tion, gärna i tåbasblockad med LA, men det kan gå utan. 
Om det inte lyckas med bara traktion hyperextenderas 
tån med tryck av metatarsalbenet underifrån. Avlastning 
initialt, tejpning till intilliggande tå eller eventuellt im-
mobilisering upp till 3 veckor.

Metatarsalbensfraktur * S92.3

diagnos • Vanliga frakturer, ofta klämskador men också 
distorsionstrauma samt överbelastning/overuse. Be-
lastningssmärta, svullnad och rörelseinskränkning samt 
typisk ömhet vid axial kompression i längsriktningen 
av aktuell ”stråle”. Röntgen ger lokalisationen för flera 
typskador.
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behandling • Metatarsale 5-basfrakturer: I s.k. zon a 
(se bild 1) uppkommer avulsionsfraktur av peroneus 
brevis-senans infästning, är vanligast, kan komma efter 
supinations- och plantarflexionstrauma, alltså slit- eller 
avsprängningsfraktur. Behandlas bara med elastisk ban-
dagering, vida skodon, eventuellt avlastning med kryck-
or, högläge alldeles initialt. I zon b kallas tvär- eller sned-
fraktur i metafys–diafysövergången (äkta) Jones fraktur, 
som har 40–50 % risk för non-union och behandlas med 
gips utan belastning i 4 veckor, sedan belastning i ortos 
2–4 veckor till, om odislocerad, men operation med stift 
eller intramedullär AO-skruv om dislocerad. I zon c är de 
diafysära frakturerna belägna och där är stressfraktur, ut-
mattningsbenbrott, vanligast, även kallad marschfraktur 
oftast då på metatarsalben (2), 3 eller 4, alltså en följd av 
repetitiv overuse. Syns ibland inte på vanlig röntgen om 
den tas kort tid efter symtomdebut (ca 1 vecka), röntgen 
får då tas om efter en vecka eller så görs MRT eller scin-
tigrafi. Marschfrakturer behandlas med stabil sko, gärna 
med ordentlig hälkappa och fotinlägg, och anpassad be-
lastning i 4 veckor.

Diafysära metatarsalfrakturer i övrigt ofta kläm- eller 
krosskador med signifikanta mjukdelsskador samtidigt, i 
sällsynta fall kompartmentsyndrom. Behandlas med elas-

Zon a. 
Tuberositas-avulsion

Zon b. 
Jones fraktur

Zon c. 
Diafysär stressfraktur

Bild 1. Metatarsale 5:s proximala frakturzoner.
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tisk lindning och högläge samt reposition om dislocerad 
med felvinkel > 10°, får ibland ske öppet inkl. stift- eller 
skruvfixation om svårt att hålla läget, och det gäller både 
frakturer på skaftet eller subkapitulära på collum. Den se-
nare typen på MT 1 eller multipla metatarsale är ofta in-
stabil, måste reponeras och kan behöva stabilisering med 
stift. Liten plattfixation kan krävas på instabil metatarsale 
1-fraktur. Sedvanliga veckokontroller med röntgen. 
 

Cuboideum- och cuneiformefraktur S92.2

diagnos • Oftast i kombination med annan skada så-
som luxation i TMT-leden, isolerade frakturer ovanliga. 
Röntgenologiskt svårbedömd, det blir ofta aktuellt med 
CT.

behandling • Elastiskt bandage, avlastning i 3 veckor, 
försiktig obelastad rörelseträning tidigt, sedan successivt 
ökande belastning. 

Luxation i Lisfrancs led (tarsometatarsalleden, 
TMT) S93.3

diagnos • TMT-leden mellan metatarsalbenen och 
cuboideum respektive cuneiformebenen (se bild 2) kal-
las Lisfrancs led(komplex) efter Napoleons fältkirurg 
Jacques Lisfranc, som såg många dislokationsskador i 
denna TMT-led då ryttare föll av, fastnade i stigbygeln 
och släpades efter hästen! Nuförtiden ses de särskilt vid 
högenergivåld som trafikolyckor, fall från hög höjd och 
industriolycksfall, ofta i kombination med andra skador, 
såsom fraktur i metatarsalben (t.ex. 2-basen), cuboideum 
eller cuneiforme. Ofta disloceras de fyra laterala meta-
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tarsalbenen lateralt. Kraftig svullnad, palpationsömhet 
och smärta vid passiv pronation och abduktion är typiskt. 
Datortomografi bör utföras vid TMT-ledsskada.

behandling • Reposition nödvändig och ofta blir det 
öppet, eftersom sluten reposition är svår att genomföra. 
Fixation med stift och (gärna kanulerade) skruvar görs, 
då man avråder från enbart gipsning efter reposition 
med hänsyn till svårigheten att bibehålla läget. Post-
operativ underbensgips i 10–12 veckor, görs avtagbar för 
påbörjande av rörelseträning efter två veckor. Successivt 
ökande belastning under gipstiden, full efter tidigast 10 
veckor, sedan individuella fotinlägg. 
 

Navicularefraktur S92.2

diagnos • Vanligaste typen är avulsionsfraktur (fästet 
för m. tibialis posterior), som orsakas av flexions-/ever-
sionsvåld mot mellanfoten, kan förekomma samtidigt 
med kompressionsfraktur av cuboideum (”nötknäppar-
fraktur”). Longitudinell stressfraktur och snedgående 
fraktur från dorsolateralt till plantart–medialt förekom-
mer, medan genomgående frakturer annars är ovanliga. 

Bild 2. Luxation i Lisfrancs led.
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Högenergivåld ofta orsak, vanligt med andra fotskador 
samtidigt. Svullnad dorsomedialt, men smärtan ofta mest 
markant plantart. Svårdiagnostiserad på röntgen, speci-
ella vridningar och/eller CT behövs ofta.

behandling • Obetydligt dislocerad fraktur och avulsi-
on gipsbehandlas 6 veckor med partiell belastning initi-
alt, men genomgående, dislocerad fraktur bör reponeras 
öppet och fixeras med kompressionsskruv(ar) via dorsal 
incision och postoperativ underbensgips i ca 10 veckor.

Talusfraktur S92.1

diagnos • Orsakas av högenergivåld såsom trafikolycka 
(med axiell belastning) eller fall från hög höjd. Samtidig 
dorsalextension av foten medför fraktur genom collum 
tali, vilket också faktiskt kan ske vid fotledsdistorsion och 
är då den associerade skada som oftast missas, eftersom 
den är odislocerad. Vanligt med stor svullnad och oför-
måga att belasta p.g.a. smärtan. Vanligast drabbas collum 
eller främre delarna av corpus tali. Ju större felställning, 
desto större risk för avaskulär nekros (AVN) i corpus, 
som har en känslig blodförsörjning (liksom caput femoris 
och os scaphoideum).

behandling • Omedelbar fixation av frakturen med 
kompressionsskruvar anges minska risken för AVN. Tvek-
samt om ens odislocerade collum tali-frakturer enbart skall 
gipsbehandlas. Gipstid minst 8 veckor, även postoperativt. 
Repositionsmanöver vid dislocerad collum tali-fraktur 
görs genom plantarflexion till exakt läge, om det inte 
går måste detta göras öppet och fixeras stabilt, för att 
också tillåta rörelseträning och partiell belastning tidigt. 
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Osteokondrala frakturer på corpus är relativt vanliga och 
uppkommer vid distorsionstrauma, kan följas av avasku-
lär nekros och fri kropp, och vara en möjlig bakgrund till 
osteochondrosis dissecans (OCD). Behandlingen varierar från 
avlastning och/eller gips till borrning och fixation av stör-
re avlöst fragment. Processus lateralis tali-fraktur kan missas 
då den är svår att diagnostisera på slätröntgen, kräver of-
tast CT. Om ett större fragment avlösts, kan det reponeras 
och fixeras med stift eller skruv, i annat fall extraheras.

Luxation i Choparts led S93.3

diagnos • Detta ledkomplex innefattar de calcaneo–cu-
boidala och talo–navikulära lederna. Liksom talusdislo-
kation är det sällsynta skador och mekanismen för dessa 
och subtalara luxationer i övrigt är krafter i inversion samt 
efter hand med inåtrotation och spetfotsbelastning (se 
bild 3). Ligamenten kring talus rupturerar och huden 
brister ofta också. Skadan kan vara associerad med col-
lum tali-fraktur, som vanligen också är öppen. Foten kan 
disloceras både åt laterala och mediala hållet och huden 
tältar alltid markant på motsatta sidan, liksom att det all-
tid föreligger kraftig svullnad.

Bild 3. Luxation i Choparts led.
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behandling • Manuell reponering i anestesi genom 
långsam och fast traktion i linje med deformiteten utan 
fördröjning. Postrepositionellt kort underbensskena, 
svullnadsreduktion och sedan aktiva rörelseövningar ti-
digt.

Calcaneusfraktur * S92.0

diagnos • De flesta orsakas av högenergivåld såsom fall 
från hög höjd vid arbetsplatsolyckor, från stege och vid 
trafikolyckor, och mest drabbas yngre och medelålders 
män, förhållandevis ofta bilateralt och till följd av axial 
belastning (observans på samtidig kotfraktur!). Lågener-
giskada kan vara orsak framför allt hos äldre med osteo-
poros. Kraftig svullnad med breddökning av hälen upp-
kommer snabbt och blödningen är tydligast plantart; i 
10 % uppstår ett kompartmentsyndrom i foten. Svår 
smärta direkt som omöjliggör belastning. Vanligen delar 
frakturen calcaneus i en främre medial del med sustenta-
culum och en större del innefattande tuber, och ca 75 % 
är intraartikulära. Graden av nedpressning mäts genom 
den s.k. Böhlervinkeln mellan tuber calcanei och talocal-
caneara lederna (se bild 4).

behandling • Påverkas av frakturutseende, benkvalitet, 
mjukdelsskada, patientens aktivitetsnivå och behand-
lande ortopeds operationsvana. Direkt akut kompres-
sionsförband, högläge och eventuellt kyla. Odislocerad 
fraktur försörjs med elastiskt bandage, avlastning i 8–10 
veckor, tidig rörelseträning och individuella fotinlägg, 
men underbensgips ges till en något äldre patient. En 
gott samverkande patient kan förses med avtagbar ortos 
eller enbart lindning. Ingen klar konsensus kring opera-
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tionsindikationerna, som dock stärks ju mer komplex en 
intraartikulär fraktur är, men en alltför komminut fraktur 
kan å andra sidan vara en kontraindikation till kirurgi. 
Mjukdelstillståndet avgörande för om och när operation 
kan genomföras; svullnaden måste vara i regress, vilket 
innebär att ingreppet ofta utförs först efter 7–10 dagar. 
Inkongruens i ledytan korrelerar med tidig posttrauma-
tisk artrosutveckling. De flesta patienter nödgar livslång 
inläggsanvändning.

Bild 4. Böhlervinkeln med främre 
och bakre calcaneusfacetterna 
och övre tuberositaskanten som 
brytpunkter.




