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2 Finska Läkaresällskapets Handlingar

Fältskärns nya berättelser

Ortopedin – temat för detta nummer av Hand-
lingarna – inramas av namn på kända fält-

kirurger, som Chopart och Lisfranc (1). Även 
medlemmar av Sällskapet, med Richard Faltin i 
spetsen, har genom starka insatser i krigstid lagt 
grunden för en högklassig ortopedisk forskning 
i vårt land. Men en lång tid av fred har på inga 
villkor bromsat ortopedins utveckling och ut-
maningar, och i framtiden träder en hel rad nya 
”fi ender” in bilden.

Hög ålder i kombination med artrit, depression, 
ortostas, försämrad kognition, dålig syn, obalans, 
hindrad rörelseförmåga och svag muskelstyrka är 
några av de främsta riskfaktorerna för fallskador 
(2). Specialredaktör Jan-Magnus Björkenheim 
nämner i sin introduktion sömnmedel, sedativa 
och bristande D-vitaminintag som ytterligare 
bidragande faktorer. Men utöver den förändrade 
åldersstrukturen kommer även troligen andra 
fenomen i vår tid att påverka ortopedens vardag. 
Dagens soldater – de värnpliktiga i vårt land 
– uppvisar en genomsnittligt kraftigt försämrad 
kondition (3). Detta står i omvänd proportion 
till stigande kroppsvikt, med ökat näringsintag 
och bristande fysisk aktivitet som bakomliggande 
orsaker (4).

En låg fysisk aktivitet predisponerar för osteo-
poros och därmed även för frakturer med stigan-
de ålder (5). Men även hos unga med obesitas har 
färska studier visat att risken för frakturer stiger 
kraftigt. I en studie av 355 barn där genomsnitts-
åldern var 12 år, hade 13 procent av de övervik-
tiga barnen haft minst en fraktur, i jämförelse 
med 4 procent hos barn med normal vikt (6). 

Speciellt knäleder är givetvis utsatta som en följd 
av övervikt, men även förekomst av frakturer i 
distala underarmen har ökat signifi kant hos barn 
(7). Flera auktoriteter inom både obesitas- och 
idrottsforskningen har framfört kraftiga uppma-
ningar om att barn och ungdomar borde öka sin 
fysiska aktivitet (8). Paradoxalt nog kan förstås 
vissa former av idrott, som snowboardsåkning 
och rullbrädsåkning, öka antalet frakturer och att 
riskbedöma helheten är komplicerat.

Minst lika viktigt som ökad fysisk aktivitet är 
ett minskat näringsintag. På den fronten utgör 
marknadsekonomin en stark motståndare, och 
speciellt i form av sötsaks- och läskindustrin. Nå-
gon avancerad statistik behövs inte för att konsta-
tera ett samband mellan å ena sidan den enorma 
storleksökningen på godis- och läskförpackningar 
och å den andra viktökningen. På många håll 
har man nu skridit till åtgärder för att åtmins-
tone lindra effekterna av detta. I Storbritannien 
har the Food and Drink Federation i samarbete 
med ett fl ertal multinationella bolag gjort upp ett 
”Manifesto” bestående av 7 åtaganden (9). Ett 
av dessa är glädjande nog att erbjuda kunderna 
större valmöjligheter då det gäller portions- och 
förpackningsstorlekar.

 Utifrån detta kan man sluta sig till att ortope-
dernas sysselsättning är tryggad för en lång tid 
framöver. Hur starkt de olika trenderna i det mo-
derna samhället kommer att samverka är svårt att 
förutspå. Människan har säkerligen en förmåga 
att anpassa sig till de förändringar som sker, och 
den ortopediska forskningen kommer att medföra 
en allt större arsenal av effektiva behandlings-

LEDARE
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metoder, då skadan väl är skedd. Men förhopp-
ningsvis kommer även allt bättre förebyggande 
interventioner att utformas. Om inte, så kommer 
många av oss snart att få omgjorda sina länder 
med väldigt obekväma höftskyddsbyxor.

Johan Lundin
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Fallolyckor bland de äldre
LEDARE

Antalet fall och konsekvenserna av fall bland 
äldre personer – frakturer, andra skador och 

även dödsfall – har i Finland ökat avsevärt under 
de senaste 30 åren. Äldre personer är mer utsatta 
för allvarliga skador än yngre. Vid trauma leder  
kroniska sjukdomar och fysiologiska normala 
åldersförändringar hos den äldre befolkningen till 
ökad morbiditet och mortalitet. Samtidigt fi nns 
det en tendens att underskatta skadornas omfång 
hos äldre personer. Klinikern kan alltför lätt anse 
att ett lindrigt trauma inte har fatala följder.

Om inga åtgärder vidtas i förebyggande syfte att 
stärka skelettet, kommer antalet benbrott att öka 
även under kommande decennier eftersom de 
äldre blir allt fl er och medelåldern högre. Åldring-
ar faller allt oftare, samtidigt som fallskadorna 
har blivit allvarligare. Kraven på funktionerande 
preventiva program växer ständigt (1).

Skelettet bör stärkas redan i barndomen, och 
detta skall fortsätta under ungdomsåren och upp 
i vuxen ålder. Vuxna individer och pensionärer 
bör sörja för att de får tillräcklig motion samt 
ett adekvat intag av kalcium och D-vitamin för 
att benmassan och skelettets styrka skall förbli 
fullgoda så länge som möjligt. Skeletturkalkning 
kan även förebyggas av alla som undviker tobaks-
rökning, överdriven alkoholkonsumtion och vissa 
läkemedel.

Att förebygga osteoporos är viktigt, men det är 
inte det enda sättet att förhindra frakturer hos 
äldre personer. Förekomsten av benbrott kan 
och bör minskas även genom att man förhindrar 
fallrisker. Ett minskat intag av sömnmedel och 
sedativa ger mindre balanssvårigheter. Brist på 
D-vitamin förorsakar bevisligen muskelsvaghet, 
och att rätta till denna brist förbättrar balansen 

och rörelseförmågan (2). Att använda höftskydd 
har visat sig vara ett bra men obekvämt sätt att 
förebygga lårbenshalsfrakturer (3). Problematiskt 
i detta avseende är att man inte vet vilka preven-
tiva åtgärder som faktiskt är effektiva och vilka 
som är verkningslösa (2).

Det viktigaste i fråga om frakturbehandling är 
kirurgi som syftar till att återställa anatomin och 
förutsättningarna för normal funktion. På så sätt 
bidrar det även till en lyckad rehabilitering.

I din hand har du ett specialnummer som 
behandlar både förekomst, prevention och be-
handling av åldringars fallskador. Författarna 
beskriver hur osteosyntestekniken och -metoder-
na har utvecklats för att bättre kunna motsvara 
samhällets krav på att upprätthålla äldre perso-
ners självständighet och integritet. Alla författare 
i numret arbetar aktivt inom traumatologin. Det 
faktum att två av författarna kommer från Norge 
respektive Sverige återspeglar det nära samarbete 
som förekommer inom specialiteten i Norden.

Jan Magnus Björkenheim
Jarkko Pajarinen

Referenser
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1999;115:759-764.
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falls prevention among older people living in their own homes. 
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FÖRFATTARNA
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Anna Tötterman är ortoped och specialistläkare 
vid Ullevål Universitetssykehus i Oslo, Norge 

Multitrauma 
hos den geriatriske pasient

Jan Erik Madsen och Anna Tötterman

Eldre mennesker er mer utsatt for alvorlige skader enn yngre, og tross mindre alvorlige skademe-
kanismer er morbiditet og mortalitet svært høy og langtidsresultatene hos de overlevende dårlige. 
Den økte mortaliteten refl ekterer høy insidens av kroniske tilleggslidelser og aldersforandringer 
som nedsetter pasientenes fysiologiske reserver. Skader hos eldre undervurderes lett, og de eldre 
traumepasientene er utsatt for en viss under- triage. Den initiale evaluering og behandling følger 
ATLS- protokollene, men i tillegg stiller de eldre pasientenes reduserte fysiologiske kapasitet 
spesielle krav til traumeteamets ferdigheter; Raske og effektive prosedyrer for resuscitering og 
initial behandling kombinert med ekstensiv monitorering er nødvendig. Det er sannsynlig at 
tidligere aktivering av traumeteamet og invasiv monitorering kombinert med spesialiserte og 
skreddersydde behandlingsalgoritmer for den geriatriske traumepasienten vil øke overlevelsen 
hos disse pasientene i framtiden.

Innledning
Populasjonen av eldre mennesker øker raskt i 
den vestlige verden. I Norge ser den aldrende 
delen av befolkningen ut til å øke med 26 
prosent fra 2003 til 2020 (Norsk Statistisk 
Sentralbyrå, framskrivning 2002- 2050) og i år 
2040 vil antakelig så mye som 25 prosent av 
befolkningen i USA være over 65 år (1). Den 
eldre delen av befolkningen blir stadig mer 
aktiv og er i økende grad eksponert for livstru-
ende ulykkesskader; for tiden er ulykker den 
syvende vanligste dødsårsak hos eldre, etter 
hjertesykdom, cancer, kronisk lungesykdom, 
slag, diabetes og pneumoni. Den eldre be-
folkningsgruppen er tre ganger mer utsatt for 
ulykker med fatalt utfall sammenlignet med 
yngre personer, og som kjønnsfordelingen i 
denne aldersgruppen tilsier er de fl este alvorlig 
skadede kvinner, i motsetning til i de yngre 
aldersgrupper hvor menn dominerer (2). 

Den økte mortaliteten hos eldre etter ulyk-
ker refl ekterer deres reduserte fysiske reserver 
som følge av fysiologiske aldersforandringer 
og tilleggssykdommer, men også i noen grad 
manglende forståelse hos helsepersonell for 
de spesielle behov den eldre traumepasienten 
har. I denne artikkelen gjennomgås skadeepi-
demiologi og spesielle forhold som øker mor-
biditet og mortalitet hos den eldre, alvorlig 

skadde pasient. Videre presenteres spesielle 
forhold som krever ekstra oppmerksomhet i 
den initiale vurdering og behandling av den 
eldre traumepasienten, og behandlingsresul-
tater.

Geriatrisk traume epidemiologi
I USA er insidensen av dødsulykker hos 
eldre 169: 100 000, tre ganger høyere enn for 
befolkningen totalt sett (3). De tre vanligste 
dødsårsakene etter ulykker er fallskader, mo-
torkjøretøy- ulykker og brannskader (4).

Ved Traumeregisteret Ullevål Universi-
tetssykehus er det fra 2001- 2004 registrert 
3502 pasienter. Disse er inkludert på basis 
av utløst traumealarm, Injury Severity Score 
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(ISS) ≥ 10 og/ eller penetrerende skader i 
torso, hode eller hals. Av disse pasientene var 
467 (13, 3 prosent) 65 år eller eldre (Tabell 
I). Pasienter eldre enn 65 år hadde høyere 
gjennomsnittlig ISS og New Injury Severity 
Score (NISS) enn de som var yngre (Tabell 
II). De eldre pasientene hadde altså mer 
alvorlige skader enn de yngre, noe som i seg 
selv bidrar til den økte mortaliteten i den eldre 
aldersgruppen. Hos de yngre traumepasien-
tene er transportulykker dominerende, mens 
fallulykker står for en høyere andel av skadene 
hos de eldre (Tabell III a och b). Her spiller 
både miljøbetingelser og aldersprosesser en 
rolle: Pga aldersforandringer i sentralnerve-
systemet (CNS) og muskel- skjelettsystemet 
er eldre dårligere koordinerte og skjørere og 

kan være ustøe. Redusert syn, hørsel og hu-
kommelse gjør dem samtidig utsatt for farer i 
omgivelsene og medikamenter og alkohol er 
også sterkt medvirkende årsaker til fall hos 
den eldre pasienten (5–6).

I trafi kkskadene som krever aktivering av 
traumeteam er det i den eldre aldersgruppen 
færre sjåfører, fl ere passasjerer, fl ere påkjørte 
fotgjengere, og nesten ingen motorsyklister 
sammenlignet med de yngre traumepasien-
tene (7). Aldersforandringer er en vesentlig 
bidragsfaktor for insidensen av skader og død 
i trafi kken. Både syn og hørsel er ofte nedsatt 
og kroniske sykdommer og medikasjon kan 
endre både konsentrasjons- og reaksjonsevne. 
Videre vil dømmekraften kunne endres av 
senile hjerneforandringer, og muskel/ skje-

    Pasienter < 65 år (n=3035) Pasienter ≥ 65 år (n=467)

Gjennomsnittlig ISS   15,1    18,3 

Gjennomsnittlig NISS   19,6    25,9 

Tabell II. Injury Severity Score (ISS) og New Injury Severity Score (NISS) hos 3436 pasienter registrert i Ullevål 
Universitetssykehus’ Traumeregister 2001- 2004.
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Tabell I.
Aldersfordeling blant 3502 pasienter i Ullevål Universitetssykehus’ Traumeregister 2001- 2004. 13,3 % av 
pasientene var 65 år eller eldre. (Traumeregisteret, Ullevål Universitetssykehus)
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lettlidelser kan gjøre det problematisk å 
effektuere sanseinntrykk på en tilstrekkelig 
hurtig måte. 

Brannskader forekommer hyppig infl uert av 
rusmidler; opptil en tredjedel av alle dødelige 
brannskader tilkommer i alkoholrus, ved røy-
king på sengen og/ eller husbranner. Videre 
er brann i klær og langvarig kontakt med 
varme gjenstander vanlige mekanismer for 
død ved brann (8). Som ved fallskader bidrar 
aldersforandringer til den høye insidensen, og 
tilleggssykdommer som kardiovaskulære li-

delser, lungesykdom, nyresykdom og diabetes, 
gjør potensielt overlevelsesbare brannskader 
dødelige. 

Spesielle problemer 
hos den geriatriske traumepasienten
Fysiologiske forutsetninger
Gamle pasienter er utsatt for mer omfattende 
skader etter traume med samme energi som 
yngre. De har større sjanse for å dø med det 
samme skadebilde, og trenger mer helseressur-
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Tabell III a och b.
Skademekanismer hos 3502 traumepasienter ved Ullevål Universitetssykehus i perioden 2001- 2004. Hos 
pasienter under 65 år dominerer transportulykker (a), mens fallulykker er den overveiende skadeårsak i 
gruppen ≥ 65 år (b). (Traumeregisteret, Ullevål Universitetssykehus)
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ser for å oppnå gode funksjonelle resultater. 
Eldre har redusert vevs- elastisitet, skjørere 
beinstruktur og organenes evne til å motstå 
høyt strain ved decellerasjon er redusert.

Særlig viktig i traumesammenheng er det 
at hjertet taper mye av sine funksjonelle re-
server med alderen. Ved 65 års alder har en 
stor del av befolkningen signifi kante koronare 
stenoser og Cardiac Index og maksimum 
tachycardi respons faller markant. Koronare 
stenoser vil kunne gi myocardial ischemi og 
pumpesvikt ved hypovolemi og på denne 
måten kan hypovolemisk sjokk og kardiogent 
sjokk eksistere parallelt under resusciteringen 
av den eldre traumepasient. Myocard blir også 
stivere, impulsledningen i hjertet langsom-
mere, og responsen på endogen katekola-
minfrigjøring endres. Dette gjør det aldrende 
hjertet predisponert for arytmier.

Comorbiditet
I hvor stor grad assosierte, kroniske lidelser 
har effekt på komplikasjoner og mortalitet 
etter traume har vært gjenstand for diskus-
jon. Pasientene med alvorlige tilleggslidelser 
er gjennomgående eldre enn de uten, og 
dette har vanskeliggjort vurderingen. Nyere 
traumeregister- studier viser imidlertid klare 
sammenhenger mellom assosierte, kroniske 
lidelser hos eldre og komplikasjoner/ morta-
litet (9, 10). Richmond fant at eksisterende til-
leggslidelser økte risikoen for komplikasjoner 
og død etter traumer med mer enn tre ganger 
(11), og både hjertesykdom, lungesykdom, 
diabetes, cancer og immunsuppresjon ser ut 
til å øke hospitaliseringstiden hos de som 
overlever (12).

Undertriage
Til tross for at de eldre traumepasientene har 
høyere mortalitet ved samme skadebilde som 
yngre, ser det ut til at de utsettes for en ikke 
ubetydelig under- triage; de blir sjeldnere 
transporterte til defi nerte traumesentre enn 
yngre med tilsvarende, livstruende skader 
(13-15). Dette skyldes delvis at prehospitalt 
personell styrer transporten uten å ha gjort 
en komplett vurdering av pasientens fysiolo-
giske reserver, medikasjon og tilleggslidelser, 
kritiske faktorer for overlevelse hos den eldre 
traumepasienten. Sannsynligvis foreligger det 
imidlertid også en viss grad av undervurdering 
av skadene når pasienten først er i sykehus. 
Demetriades viste i en traumepopulasjon på 
336 pasienter over 70 år med gjennomsnittlig 
ISS= 25 at tidlig aktivering av traumeteam, 
med tidlig intensiv monitorering, evaluering 

og resuscitering senket mortaliteten fra 54 
prosent til 34 prosent i perioden fra 1993- 
2001 (16). 

Spesielle hensyn 
i initial vurdering og behandling
I den initiale evaluering og behandling av 
den eldre traumepasienten stilles det altså 
spesielle krav til traumeteamets oppmerksom-
het. Advanced Trauma Life Support (ATLS) 
protokollen og lignende algoritmer er basis for 
”primary survey” og ”secondary survey” ved 
de fl este større traumesentra (4).

Airway
Den eldre pasienten vil ha begrensete car-
diopulmonale reserver og etablering og ved-
likehold av patent luftvei er derfor av stor 
viktighet. Oksygentilførsel skal gis så raskt 
som mulig og tidlig intubasjon må over-
veies ved sjokk, thoraxskader, eller nedsatt 
bevisst hetsnivå. Problemer ved forsørging av 
luftveier oppstår hyppig i denne aldersgrup-
pen: Ødelagte tenner/ tannimplantater må 
fjernes. Vulnerable slimhinner kan gi profuse 
blødninger ved plassering av nasogastrisk 
sonde og forverre en allerede uoversiktlig 
situasjon. Makroglossi kan forekomme på 
bakgrunn av metabolske lidelser som amy-
loidose og akromegali, og reumatiske lidelser 
kan affi sere kjeveledd og cervical- columna. 
Endotracheal intubasjon er foretrukket for 
defi nitiv etablering av fri luftvei, cricothyroi-
dotomi er, liksom hos yngre traumepasienter, 
svært sjeldent nødvendig.

Breathing/ ventilation
Forandringer i luftveier og lunger vil delvis 
være et resultat av fysiologiske aldringspro-
sesser, men også røyk og andre miljøgifter 
bidrar. Nedsatte respiratoriske reserver krever 
nøye monitorering av gassutvekslingen og 
kontinuerlig oksygentilførsel er nødvendig. 
Thoraxskader som pneumothorax, lungekon-
tusjoner og hematothorax tolereres dårlig av 
de eldre pasientene, og komplikasjoner i form 
av pneumonier, atelektaser og lungeødem 
forekommer hyppig og gir høy mortalitet. 
Adekvat analgesi og aggressivt luftveistoilette 
er nødvendig for å oppnå tilfredsstillende 
resultater selv ved mindre og moderate tho-
raxskader hos eldre.

Circulation
Hjertet taper altså mye av sine funksjonelle 
reserver med alderen, koronare stenoser er 

0000_FLS_Handlingar_dec-05 kopio9   90000_FLS_Handlingar_dec-05 kopio9   9 13.1.2006   10:48:1313.1.2006   10:48:13



10 Finska Läkaresällskapets Handlingar

hyppige, liksom hypertensjon.  Maksimum 
tachycardi respons faller med alderen: For-
melen for maksimal hjertefrekvens er 220 
- alder i år (4). ”Normalt” blodtrykk (BT) og 
”normal” puls indikerer altså ikke nødven-
digvis normovolemi hos den eldre traumepa-
sienten: BT på 120 mmHg kan representere 
hypotensjon hos eldre hvor normalt BT kan 
være 160- 170 og tachycardiresponsen på 
hypovolemi kan være svak eller fraværende. 
Visse medikamenter forsterker disse feno-
menene og gjør vurderingene enda vanske-
ligere, f. eks. beta- blokkere som er hyppig 
i bruk hos eldre. Pga koronarsykdom kan 
myocardial ischemi oppstå ved hypovolemi 
og hypovolemisk sjokk og kardiogent sjokk 
kan derved eksistere parallelt. Tidlig monito-
rering av sirkulasjonen må alltid institueres, 
og den hemodynamiske resusciteringen kan 
kreve bruk av inotrope medikamenter i tillegg 
til volum.

Isotone elektrolytløsninger er førstevalg 
i resuscitering, 1-2 liter administreres raskt 
og videre væskeresuscitering bestemmes av 
pasientens fysiologiske respons. Elektrolytt-
forstyrrelser er hyppige, og kan komme raskt 
hos f. eks. hypertensjonspasienter medisinert 
med diuretika. Kontroll av elektrolytter og 
syre/ base parametere må utføres hyppig. 
Hypotensive pasienter med acidose- utvikling 
har meget dårlig prognose.

Pga den reduserte hjertekapasitet hos 
eldre er rask deteksjon av blødningskilder 
essensielt. Ultralyd (FAST) eller diagnostisk 
peritoneal lavage (DPL) er raske undersøkel-
ser for å diagnostisere bukblødning hos den 
ustabile pasienten, mens CT undersøkelse fo-
retrekkes hos stabile pasienter. Strategien for 
behandling av abdominalskader hos eldre vil 
følge samme algoritmer som hos yngre, men 
en skal være oppmerksom på at konservativ 
behandling av f. eks. lever- og miltrupturer 
kan medføre betydelig risiko for protrahert 
blødning og nøye monitorering er absolutt 
nødvendig hvis denne strategien velges.

Bekkenfrakturer hos eldre vil oftest være 
laterale kompresjonsskader. Ved blødning 
følger behandlingen vanlige prinsipper for 
frakturstabilisering og hemostase. Ved Ullevål 
Universitetssykehus (UUS) benyttes laken 
rundt trochanterregionen som initial stabilise-
ring etter at bekkenfrakturen er reponert med 
manuell traksjon gjennom den opprykkede 
bekkenhalvdelen. Blødende pasienter som 
vurderes til å tåle transport til angiografi  la-
boratorium og en relativt langvarig angiogra-
fi prosedyre (90-120 min ved de fl este sentra) 

kjøres til angiografi  og embolisering. Den 
kritisk dårlige, sjokkerte pasient med alvorlig 
bekkenblødning pakkes ekstraperitonealt på 
traumestuen , og går deretter til supplerende 
hemostatisk angiografi  med embolisering etter 
stabilisering (17). Mortalitet ved bekkenskader 
vil være 5-6 ganger høyere enn hos den yngre 
traumepasienten, tross aggressiv og adekvat 
resuscitering og monitorering (18).

Disability – sentralnervøse skader
Fysiologiske aldersforandringer i hjernen gjør 
eldre traumepasienter mer utsatt for skade. 
Blodfl ow reduseres med 20 prosent etter 70 
år, og hjernens vekt og volum minker som 
følge av cerebral atrofi . Tapet erstattes av 
cerebrospinalvæske (CSF) som beskytter 
hjernen mot kontusjoner, men setter også de 
parasagitale brovenene på strekk og utset-
ter dem for rupturer ved traumer. Subdurale 
hematomer er tre ganger hyppigere hos eldre, 
og selv store blodmengder kan gi en langsom 
og gradvis endring i nevrologiske funksjo-
ner. Langsom informasjonsbehandling og 
redusert syn, hørsel og reaksjonsevne gjøre 
evalueringen av pasientens kliniske tilstand 
vanskeligere. CT gir imidlertid rask og eks-
akt informasjon om strukturelle endringer i 
hjernen og de omliggende strukturer og bør 
brukes på vid indikasjon hos eldre med ho-
detraumer (19, 20).

I ryggen vil både osteoporose og endringer 
i mellomvirvelskivene gjøre columna utsatt 
for skader. Videre kan degenerative lidelser 
forårsake spinal stenose, stivhet og krum-
ningsendringer, hvilket også øker sjansene for 
nevrologisk skade selv ved mindre traumer. Er 
det tvil om nevrologisk skade foreligger, eller 
ved udislokerte frakturer med nevrologisk 
skade vil MRI være indisert og avklarende.

Ekstremitetsskader
Eldre har stive ligamenter, leddbrusk, ledd-
kapsler, etc som gjør dem mer utsatt for skade, 
og osteoporose er i tillegg en nøkkelfaktor. 
Sekveler etter skader i muskel- skjelettsyste-
met er av de viktigste årsakene til at de over-
levende eldre trauempasientene ikke kommer 
tilbake til sitt tidligere funksjonsnivå (21).

Prioriteringen av ekstremitetsskader følger, 
som hos alle traumepasienter, etter skader i 
thorax, buk/ bekken, og sentralnervesystem. 
Pga pasientenes økte mortalitetsrisiko bør 
terskelen for ”damage control orthopaedics” 
(DCO) antagelig være lavere enn hos den 
yngre traumepasienten, selv om det i mindre 
pasientserier ikke har vært mulig å vise at 
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DCO øker overlevelsen hos de eldre (22). 
Den eldre traumepasient som har vært i blød-
ningssjokk, er massivt transfusjonskrevende, 
har ISS score over 20 og/ eller ledsagende 
thoraxskade/ hodeskade bør sannsynligvis 
ikke gjennomgå langvarig ortopedisk frak-
turkirurgi i initialfasen med ”early total care” 
(ETC) for øye, men få stabilisert bekken og 
rørknokler med ekstern fi ksasjon og mer peri-
fere frakturer med gips eller skinner før videre 
stabilisering i intensivavdeling (23).

Hvis den eldre DCO pasient overlever initi-
alfasen vil det alltid reises spørsmål om når det 
er gunstigst å konvertere til endelige, interne 
osteosynteser. En del kliniske data antyder 
at dag 2-5 etter traumet vil være ugunstig 
pga pasientens systemiske infl ammatoriske 
respons (SIRS), og at konvertering etter dag 
5 gir mindre komplikasjoner (24, 25). I den 
kliniske praksis vil denne timingen styres 
etter pasientens kliniske tilstand fra dag til 
dag; Når SIRS reaksjonen avtar, pasienten 
begynner ”avvanning”, trombocytter norma-
liseres, CRP- nivå faller og evt andre organer 
gjenopptar sine funksjoner, vil eksterne fi ks-
asjoner kunne konverteres med mindre fare 
for komplikasjoner.

Konsekvenser av 
multitrauma hos eldre
Det er hevet over tvil at alvorlige skader (ISS> 
15) hos eldre medfører høye komplikasjons- 

og dødsrater, 10- 54 prosent i ulike publikasjo-
ner pga akutte skadekomplikasjoner, ARDS, 
multiorgansvikt, sepsis, myocardinfarkt og 
annet (11) (16, 26). I UUS’ traumemateriale 
stiger mortaliteten dramatisk med alder, slik at 
den i aldersgruppen 60- 69 år er 18 prosent, i 
aldersgruppen 70-79 år 25 prosent og i alders-
gruppen over 80 år 31 prosent (Tabell IV). 

Til tross for disse tallene og økningen i 
den aldrende del av befolkningen er det gjort 
lite forskning på prediktorer for morbiditet 
og mortalitet hos den eldre, hardt skadde 
pasienten. Mye av de eksisterende epidemio-
logiske data inkluderer ”slip and fall” ulykker 
og tenderer til å underestimere alvorligheten 
av multiple skader (27, 28). Faktorer som 
påvirker outcome ser ut til å være multiple as-
sosierte skader, comorbiditet, fysiologiske re-
server hos pasienten, prehospital behandling, 
intensivbehandling, medisinske og kirurgiske 
intervensjoner, og rehabiliteringstilbud. ISS er 
nyttig for å predikere mortalitet etter traumer 
i større traumeregistermaterialer, men kan i 
mindre grad brukes som prediktor hos den 
enkelte pasient og er en enda mindre effektiv 
prediktor hos eldre enn hos yngre pasienter 
(11, 29). Richmond et al fant at antall ska-
der, uansett kroppsregion, var en uavhengig 
mortalitetsprediktor i en eldre traumepopu-
lasjon, og støttet på denne bakgrunn overgang 
fra ISS til NISS. NISS er forskjellig fra ISS 
ved at den bruker de tre alvorligste skadene 
uavhengig av kroppsregion. Scorene er ikke 
designet med tanke på å evaluere funksjonelle 

Tabell IV.
Prosentvis mortalitet i ulike aldersgrupper hos 3502 pasienter inkludert i Ullevål Universitetssykehus Traume-
register 2001- 2004. Mortalitet er defi nert som død innen 30 dager etter skade. Pasienter som var døde ved 
innkomst er inkludert i tallene. (Traumeregisteret, Ullevål Universitetssykehus)

35,0

30,0
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20,0

15,0

10,0

5,0

0,0
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%
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resultater, og har da også vist seg uegnete til 
dette formål (21).

50- 90 prosent av de eldre traumepasientene 
vil overleve, men også faktorer som faktisk le-
der til overlevelse og bedre funksjonelle resul-
tater hos pasientene er lite studert. Hvordan 
vil f. eks. tid før initialbehandling og transport, 
traumeteamets kvalitet og erfaring når det 
gjelder håndtering av eldre pasienter påvirke 
resultatene? Demetriades et al gjennomgikk 
336 traumepasienter over 70 år med ISS>15 
over en 8 års periode og fant at mortaliteten 
for pasienter som var tatt imot av traumeteam 
var lavere (34 prosent) sammenlignet med 
gruppen pasienter hvor traumeteamet ikke 
var aktivert (54 prosent), og konkluderte med 
at aktivering av traumeteam, tidlig intensiv 
monitorering, evaluering og resuscitering av 
den geriatriske pasientene bedret overlevelsen 
(16).

Funksjonelle resultater og invaliditet etter 
multitrauma hos eldre omfattes stort sett ikke 
av traumeregistrene og er i liten grad kjent. 
Resultatene av traumebehandling hos eldre 
har vært evaluert med mortalitet og status 
ved utskrivelse fra sykehus, i mindre grad ut 
fra funksjonelle langtidsresultater. De forelig-
gende studier viser dessuten sprikende resul-
tater; fra 8 – 89 prosent av de overlevende er 
rapportert å leve uavhengige i eget hjem 1- 3 
år etter alvorlig skade (30). 30-67 prosent av 
pasientene i Richmonds studie ble utskrevet 
fra sykehus til hjemmet (11), og Demetriades 
rapporterte 8- 25 prosent varig invaliditet hos 
336 traumepasienter over 70 år, avhengig av 
alder, skadegrad og behandlingsintensitet i sy-
kehus (16). Hvordan invaliditet ble defi nert og 
vurdert ble imidlertid ikke rapportert i artik-
kelen. VanAalst et al fulgte opp 98 av 105 ge-
riatriske traumepasienter med ISS> 16 innlagt 
over en 5 års periode; 44 døde i sykehus, 55 
ble utskrevet i live. På oppfølgingstidspunktet 
bodde 67 prosent av overleverne i egen bolig, 
men bare 17 prosent hadde kommet tilbake 
til sitt tidligere funksjonsnivå.(31).

Framtidsperspektiver
Alvorlige skader er hyppige i en raskt økende 
eldre befolkning og forbedringer i traumesys-
temene i store deler av den vestlige verden 
har i vesentlig grad bedret behandlingsresul-
tatene for de yngre traumepasientene. I tiden 
framover bør fokus også rettes mot de eldre 
traumepasientenes spesielle behov. Spesifi kke 
retningslinjer for triage, initial vurdering, 
behandling og monitorering av eldre trau-

mepasienter bør utarbeides i lys av denne 
pasientgruppens spesielle fysiologiske forhold 
og høye dødelighet ved skader. Traumeregist-
rene har store forskningspotensialer og kan 
utvides til å inneholde behandlingsprosedyrer 
og langtids funksjonelle endepunkter. Spesi-
fi kke rehibiliteringssystemer vil sannsynligvis 
også kunne bedre resultatene for eldre med 
alvorlige skader.

Utvikling av spesialisert og skreddersydd 
behandling for den geriatriske traumepo-
pulasjonen er en kompleks, men nødvendig 
utfordring. 
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data fra Traumeregisteret, Ullevål Universi-
tetssykehus.
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ML Anna Tötterman
anna.totterman@medisin.uio.no
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LCP. 
Den nya osteosyntestekniken
Jan-Magnus Björkenheim och Jarkko Pajarinen

Den kirurgiska behandlingen av frakturer har radikalt utvecklats under de senaste decennierna. 
Anatomisk reduktion och absolut stabilitet som tillåter tidig mobilisering är ännu i dag osteosyn-
tesens hörnstenar. På grund av sekundära komplikationer, såsom osteosyntesens kollaps, skruvar 
som backar ut, blodcirkulationsstörningar i benet samt utebliven läkning av frakturen, ledde till att 
man utvecklade implantaten och sökte mer biologiska lösningar. Samtidigt som antalet patienter 
med benskörhet och frakturer blev allt större, växte även samhällets krav på bättre fungerande 
implantat och allt skonsammare operationstekniker. LCP-systemet fungerar som extern intern 
fi xation. Det betyder att systemet bevarat de tidigare grundprinciperna men är skonsammare 
mot benets egen blodtillförsel. Principen med indirekt reduktion och relativ stabilitet skapar nya 
möjligheter för en mer biologisk läkning av frakturen. Skruvarna som låses till plattan bildar ett eget 
vinkelstabilt system, vilket garanterar tillräcklig stabilitet som tål en betydande axial kompression 
och belastning. Flera av de komplikationer man ser efter konventionell osteosyntes kan undvikas 
med att använda LCP-systemet på rätt sätt. Därför har LCP-tekniken funnit sin plats vid kirurgisk 
behandling av osteoporosrelaterade frakturer hos äldre patienter. Man bör dock komma ihåg att 
LCP-systemet enbart är olika implantat som bör användas tekniskt rätt. Fel använd kan tekniken 
ge upphov till mycket krävande komplikationer .
     Artikeln ger en översikt av hur man i dag kan utnyttja denna nya lovande teknik.

Den operativa frakturbehandlingen har under 
de senaste åren utvecklats för att ännu bättre 
motsvara samhällets stora förväntningar. Tidi-
gare ansåg man att anatomisk reduktion och 
absolut stabilitet av alla fraktursegment var ett 
måste för att kunna börja en tidig mobilisering 
och rehabilitering (1). Frakturen läktes med 
direkt benläkning, dvs., utan yttre kallus. Även 
om osteosyntesen biomekaniskt var stabil och 
stark, stötte man på många komplikationer. 
De berodde till stor del på den omfattande 
friläggning av mjukdelarna som krävdes för att 
reponera frakturen. Blodcirkulationen kunde 
skadas, och de avaskulära benfragmenten 
förhindrade eller försvårade benläkningen. 
Slutresultatet kunde vara pseudoartroser, 
kroniska infektioner samt osteosyntesens 
kollaps. Det funktionella slutresultatet var i 
dessa fall katastrofalt (2).

Den interna fi xationens utveckling stod 
dock inte på stället. Jeffrey Mast utvecklade 
på 1980-talet (3) tekniken med indirekt re-
duktion och relativ stabilitet. Det här gör att 

frakturen läks indirekt, dvs. med hjälp av en 
kallus. Masts teknik utvecklades ytterligare av 
Reinhold Ganz (4) och av Christian Krettek 
(5) som på 1990-talet introducerade tekni-
ken med MIPO- (”Minimal Internal Plate 
Osteosynthesis”) och LISS (”Limited Internal 
Sabilization System”). Den bygger på indirekt 
reduktion, vilket kräver röntgengenomlysning. 
Därtill arbetar kirurgen via små hudsnitt och 
frilägger mjukdelarna minimalt. Studier med 
kadaver demonstrerade hur den periosteala 
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blodcirkulationen bevarades bättre än vid 
användning av den traditionella osteosyn-
tesmetoden. MIPO-tekniken kräver special-
gjorda plattor och skruvar men åstadkommer 
en mer biologisk läkning med färre biologiska 
komplikationer (blodcirkulationsstörning, 
bennekros och infektion). Den platta som 
användes hade även en mindre kontaktyta 
till benet (interface) än den konventionella 
dynamiska kompressionsplattan (6). Denna 
teknik belyser bra de nya AO-principerna, dvs. 
tillräcklig stabilisering av frakturen, biologisk 
handläggning av plattan, som inte kräver 
anatomisk formgivning, indirekt reduktion 
och tidig mobilisering (7).

Den stora nyheten inom frakturimplantat 
är LCP-plattan (Locking Compression Plate). 
Systemet produceras för olika delar av krop-
pen med specialkonstruerade plattor. Princi-
pen baserar sig på indirekt reduktion, absolut 
stabilitet i de lednära frakturfragmenten, 
relativ stabilitet i benets diafys- och metafys-
områden, vilket möjliggör en  indirekt läkning 
av frakturen med kallus. Metoden kräver inte 
att plattan precis formas efter benets ana-
tomi. Plattan tillverkas med kombinationshål 
(Figurerna 1a–c), vilket ger kirurgen en möj-
lighet att använda vanliga kortikala skruvar, 
dragskruvar för interfragmentär kompression 
eller skruvar som låses till plattan (8,9). Den 
största fördelen här är att skruvarna i plat-
tan kan göras vinkelstabila, vilket innebär 
att enstaka skruvar inte lossnar och att hela 
plattan–skruvkomplexet beter sig som en 
enhet. En annan fördel är att plattan inte av 
skruvkraft komprimeras mot skelettet och 
därför innebär minskad risk för strangulering 
av blodkärl under plattan. I praktiken innebär 
detta att man kan åstadkomma absolut sta-
bilitet i lednära eller intraartikulära frakturer 

genom att skruvarna låses till plattan. Varje 
skruv bildar då en vinkelstabil enhet med 
plattan, vilket garanterar den nödvändiga 
absoluta stabiliteten. Ett gott exempel är dis-
tala femurfrakturer (Figur 2). Frakturen kan 
stabiliseras med ett antal vinkelstabila skruvar 
i femurkondylen efter att plattan har lagts 
an mot femurskaftet. Detta ökar kirurgens 
frihet att anpassa sig till patientens anatomi. 
En konventionell DCS-konstruktion har den 
nackdelen att placeringen av kondylskruven 
styr plattan och därför blir en kritisk del av 
operationen. En felaktig placering av kondyl-
skruven medför dålig anpassning av plattan 
mot femur.

LCP-tekniken
LCP-plattor
Systemet med LCP-plattor gör det möjligt att 
med samma platta antingen låsa skruvarna 
eller använda den vanliga osteosyntestek-
niken. För att detta skall lyckas, behövs det 
ett kombinationshål med skruvgängor; LCP-
plattan gör det möjligt att med samma platta 
antingen låsa skruvarna eller använda den 
vanliga osteosyntestekniken. Samma skruvhål 
kan användas för en vanlig kortikalskruv eller 
dragskruv. Därtill kan skruvhålet användas 
för en interfragmentär stabilisering med drag-
skruv. (Figur 1a)

Skruvar
De låsbara skruvarna skiljer sig från tidigare 
kortika- respektive spongiosaskruvar i och 
med att skruvens huvud är koniskt med 
skruvgängor för att kunna låsas till plattans 
motsvarande gängor. Skruven är självgäng-
ande. Dessutom är skruvens gängor tätare 
för att ge ett bättre fäste i osteoporotiskt ben. 

Figur 1 a 
Kombinationshålet som gör det möjligt att använda
1. vanlig kortikalskruv
2. kompressionsskruv för den interfragmentära 
 kompressionen
3. låsbar skruv 

Figur 1b. 
LCP-platta med den skruv som låser sig till plattan. 
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De låsbara skruvarna har dessutom en större 
diameter hos kärnan för att förstärka skru-
ven och för att överföra belastningen på ett 
större område av benet. Skruven skruvas fast 
i plattan med hjälp av en speciellt utvecklad 
skruvmejsel som garanterar ett jämnt och 
tillräckligt vridmoment. De låsbara skruvarna 
kan inte fästas med fri hand utan kräver 
alltid en speciell "guide" som garanterar att 
skruvens gängor exakt passar in i plattans 
motsvarande gängor. Så här åstadkommer 
man ett vinkelstabilt system med varje låsbar 
skruv. Vinkel stabiliteten säkerställer en till-
räcklig stabilitet, och skruven backar inte ut 
ur även ett osteoporotiskt ben. Skruven kan 
vara mono- eller bikortikal och framställs i 
rostfritt stål eller titan.

Indikationer
Få artiklar, än färre textböcker, har skrivits 
med fokus enbart på behandling av bensköra 
frakturer. Avsaknaden av adekvat litteratur 
kan förefalla märklig, eftersom de flesta 
ortopedkolleger, inte bara i Finland utan i 
hela västvärlden, behandlar patienter med 
benskörhetsfrakturer. En gemensam näm-

nare för alla osteoporosfrakturer är att det 
lednära fragmentet blir allt kortare. Vanliga 
kortikal- eller spongiosaskruvar fäster dåligt 
i osteporotiskt ben med den påföljden att 
osteosyntesen lätt kollapsar. LCP-plattans 
låsbara skruv är tjockare än motsvarande 
kortikal- eller spongiosaskruv. Dessutom är 
skruvgängorna tätare. Detta bidrar till att 
skruven fäster betydligt starkare speciellt i ett 
skört ben (1). Den främsta kliniska fördelen är 
att de kortare lednära fragmenten kan stabili-
seras med hjälp av absolut stabilitet. Och då 
skruvarna dessutom inte alls lika lätt backar 
ut, kan man inleda den eftersträvade tidiga 
mobiliseringen och göra rehabiliteringen både 
säkrare och effektivare. 

Andra indikationer förutom osteoporosrela-
terade frakturer är splitterfrakturer i de långa 
rörbenens skaft, intraartikulära frakturer samt 
pseudoartroser och periprotetiska frakturer. 
Mindre förekommande indikationer är sta-
bilisering vid osteotomier (10).

Proximala humerusfrakturer
De proximala humerusfrakturerna ökar kraf-
tigt beroende på en åldrande population och 
samtidigt ökad osteoporos. Tidigare ansåg 
man att de fl esta av dessa frakturer skulle 
behandlas konservativt, främst på grund av 
anspråkslösa resultat med konventionella 
T-plattor. På grund av osteoporosen gick det 
inte att stabilisera frakturen tillräckligt, och i 
kombination med den otillräckliga blodcir-
kulationen höll inte skruvarna; det uppstod 
avaskulär nekros i caput humeri, vilket ledde 
till osteosynteskollaps. Med hjälp av LCP-
tekniken (Philos platta), där skruvarna låses 
till plattan och bildar en stark vinkelstabil 
enhet utan att belasta benets kortikala blod-
cirkulation, har man kunnat uppnå lovande 
resultat (11). Philos platta gör det möjligt att 
fi xera rotator cuff-manschetten i plattan för 
att ytterligare stärka osteosyntesens hållbar-
het. Även äldre och patienter med benskörhet 
har en större chans att förbli självständiga 
då de klarar av olika dagliga funktioner som 
kräver en rörlig, stabil och smärtfri skulderled 
(Figur 3) (11). 

Distala humerusfrakturer
Ett gemensamt drag för de fl esta osteoporo-
tiska intraartikulära eller lednära frakturer 
är att det distala fragmentet är allt kortare 
vilket innebär att absolut stabilitet med hjälp 

Figur 2.
Suprakondylär femurfraktur. Det distala fragmentet 
stabiliseras med fl era låsta skruvar. Dessa bildar alla 
varsitt vinkelstabila system som garanterar stabili-
teten. Plattan behöver inte formas anatomiskt, och 
diafysfrakturen läks med indirekt förbening med 
kallus över frakturområdet.
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av dragskruvar inte är möjlig. Genom att 
använda anatomiskt färdigt formade låsbara 
plattor är det möjligt att uppnå den behöv-
liga absoluta stabilitet som krävs för lyckad 
läkning av frakturen och rehabilitering av 
leden. Den största indikationsgruppen utgör 
patienter med långt framskriden osteoporos 
och med även metafysärt splittrad supracon-
dylär humerus fraktur (12). 

Distala suprakondylära femurfrakturer
Systemet med LCP-plattor öppnar för förenk-
lade fi xationer. Distala femurfrakturer fi xeras 
med ett antal vinkelstabila skruvar i femur-
kondylen. På så sätt kan man säkerställa lår-
benets rätta rotation och normala anatomiska 
axel. MIPO- och LISS-tekniken underlättar 
en atraumatisk behandling av mjukdelarna, 
vilket återspeglas i en pålitlig förbening och 
adekvat mobilisering (Figur 2).

Proximala tibia
I proximala tibia skapar vinkelstabila skruvar 
en välkommen armering av tibiaplatån. Där-
med blir rekonstruktionen starkare och tål 
till och med axial belastning. Man bör dock 
se upp med placeringen av de låsbara vinkel-
stabila skruvarna, som bara kan sättas in i en 
riktning och därför kan hota den intilliggande 
leden. Genomlysning är ett måste i dylika fall. 
I bikondylära tibiafrakturer opererar man på 
den laterala sidan, och det är möjligt att helt 
och hållet lämna den mediala sidan orörd. 
De fl esta mjukdelskomplikationerna uppstår 
just på den mediala sidan och kan nu till stor 
utsträckning kringgås. I vissa fall kan man 
t.o.m. undvika extern fi xation av den mediala 
sidan (Figur 4).

Distala tibia
Den bensköra och splittrade frakturen av 
distala tibia, som sträcker sig över metafysen 
till diafysen, kräver absolut stabilitet i det 
lednära frakturfragmentet. Detta kan vara 
omöjligt att uppnå med vanliga dragskruvar 
eftersom en interfragmentär kompression inte 
är möjlig på grund av dåligt fäste för skruvarna 
i det sköra benet. Däremot ger LCP-tekniken 
en god förutsättning för absolut stabilitet. 
Ledytan stabiliseras med hjälp av de låsbara 
skruvarna genom plattan. Varje skruv bildar 
ett vinkelstabilt system. Det splittrade meta-
fysära området överbyggs med LCP-plattan 

som fästs i det friska diafysära benet. Sålunda 
behärskar man både tibians rotation och 
garanterar att benet har riktig längd. Blodcir-
kulationen i det splittrade fraktursegmentet 
förblir intakt. Frakturen läks indirekt med en 
liten kallusbildning. 

Figur 3. 
4-fragments fraktur av proximala humerus hos en 75-årig kvinna.
Observera att de låsta skruvarna divergerar och alla bildar varsitt vinkel-
stabila system. När plattan inte komprimeras mot benet, komprimeras 
blodcirkulationen minimalt.

Figur 4.
Bikondylär C2-fraktur av proximala tibia. Absolut stabilitet i det 
led nära fragmentet säkras med vinkelstabila låsta skruvar. Plattan 
behöver inte anatomiskt formas till diafysen. Den axiala belastningen 
överförs till plattan. Den mediala sidan behöver ingen ytterligare 
fi xation.

0000_FLS_Handlingar_dec-05 kopio17   170000_FLS_Handlingar_dec-05 kopio17   17 13.1.2006   10:48:1513.1.2006   10:48:15



18 Finska Läkaresällskapets Handlingar

Pilon tibiale
Pilon tibiale-frakturer är de mest krävande av 
alla frakturer i vristen. De uppstår efter  axialt 
våld i benets riktning, och mjukdelarna samt 
ledytorna är alltid svårt skadade varför läk-
ningsbetingelserna är försämrade. I de fl esta 
fall eftersträvar man att säkra benets normala 
längd med hjälp av en temporär extern fi xa-
tion. Samtidigt avlastas leden, vilket anses ha 
en positiv effekt på mjukdelarna och deras 
blodcirkulation. Själva ledbrosket mår också 
bättre om trycket inne i leden minskar. När 
mjukdelarnas svullnad tillåter, tar man bort 
den externa fi xationen och gör en defi nitiv 
rekonstruktion med hjälp av specialgjorda 
LCP-plattor som säkerställer absolut stabilitet 
och påverkar benets och mjukdelarnas blod-
cirkulation så lite som möjligt (Figur 5).

Distala radiusfrakturer
Handledens frakturer är den vanligaste frak-
turen i synnerhet hos äldre personer. Tradi-
tionellt har de behandlats med gipsförband 
efter reponering. Tyvärr har det visat sig att 
resultaten inte motsvarar förväntningarna. 
LCP-systemet tillåter en anatomisk reduktion, 
stabiliserar frakturen och tillåter en tidigare 
aktiv rörlighet hos handleden. Resultatet blir 
en bättre rörlighet. De distala radiusfraktu-
rerna behandlas i en särskild artikel i detta 
nummer. 

Pseudoartroser
I de fl esta fall förbenas rörbenens diafysfrak-
turer med ett gott funktionellt slutresultat. 
Benläkningen styrs av frakturens stabilitet och 
tillräcklig lokal blodcirkulation. Om någon-
dera parametern sviker, läks inte frakturen. 
Det har visat sig att LCP-systemet erbjuder ett 
bra behandlingsalternativ eftersom systemet 
garanterar en tillräcklig stabilitet och inte 
nämnvärt försämrar blodcirkulationen. Plat-
tan fästs i det friska rörbenet och överbygger 
själva frakturen.

Periprotetiska frakturer
I mängden av osteoporosfrakturer ökar också 
frekvensen av frakturer runt proteser och frak-
turimplantat. Som man bäddar får man ligga 
heter det ju. Dessa frakturer är alltid svåra att 
hantera rent operationstekniskt. Patienterna 
kommer in akut. De kräver inte sällan en lång 
utredning och behandling innan man kan 
operera själva frakturen. Därtill hamnar pa-
tientgruppen ofta i gränssnittet mellan två sub-
specialiteter inom ortopedin, artroplastik och 
traumatologi. En återkommande kontrovers 
är vilka patienter som bör genomgå avancerad 
protesrevision eller krävande frakturfi xation. 
Vägvalet kan ibland ske först när frakturen är 
exponerad och protesstabiliteten har testats 
peroperativt. Om protesen är stabil, erbjuder 
LCP-tekniken vissa fördelar. Det är viktigt 
att välja gängse frakturbehandlingsprinciper. 
Intermediärfragmentet bör fi xeras med kom-
pressionsskruv mot själva huvudfragmentet. 

Figur 5.
Pilon tibiale där mjukdelarna tillåter en direkt 
osteosyntes med LCP-platta. Absolut stabilitet 
säkerställs i det distala lednära splitterfragmentet 
med hjälp av divergerande skruvar som är låsta till 
plattan.

0000_FLS_Handlingar_dec-05 kopio18   180000_FLS_Handlingar_dec-05 kopio18   18 13.1.2006   10:48:1513.1.2006   10:48:15



19Årgång 165 Nr 2, 2005

LCP-plattan kan fästas distalt i femur med 
låsbara skruvar. Långa plattor bör användas 
eftersom man då kan vinkla kortikalskruvarna 
för att få större fästyta i ett osteoporosben. 
Alla skruvhål behöver inte fyllas, men man 
bör alltid säkra med skruvar så långt ifrån 
frakturen som möjligt. Ett bra kabelsystem 
kan ersätta de mest proximala skruvarna men 
aldrig kompressionsskruvarna över frakturen. 
I desperata fall kan man cementförstärka 
LCP-plattans fäste (Figur 6).

Komplikationer
Systemet med LCP-plattor erbjuder ett antal 
fördelar vid behandlingen av osteoporos-
frakturer. Det är dock viktigt att känna till 
systemets begränsningar och att behärska rätt 
operationsteknik. Man kan använda enbart 
låsbara skruvar tillsammans med special-
gjorda "guider". Om man inte noggrant följer 
bruks anvisningen blir skruvarna felriktade 
och förlorar sin mekaniska stabiliserande ef-
fekt. Skruvarna blir också lätt för långa och 
kan ligga inne i leden. Motståndet i osteoporo-
tiskt ben är inte stort och det är svårt att med 
fri hand känna när skruven inte längre är inne 
i benet. Även om man låser skruvarna, fi nns 
det alltid en risk att de förlorar sitt grepp och 

backar ut. Problemet aktualiseras om antalet 
låsta skruvar är för litet.

Kombinationshålet erbjuder tre olika alter-
nativ för valet av skruv, men samtidigt kan 
kirurgen välja fel alternativ, vilket leder till 
förlorad stabilitet. Man skall inte använda 
olika typer av skruvar i samma benfragment, 
för då går skruvarnas mekaniska egenskaper 
förlorade. Monokortikala skruvar i ett mycket 
skört ben fäster inte tillräckligt, och osteosyn-
tesen riskerar att bli instabil (13).

Behandlingen av osteoporosfrakturer är vår 
tids stora utmaning inom ortopedin. Vi har att 
se fram emot ett ökat antal osteoporosfraktu-
rer och inte minst sekundära frakturer efter 
tidigare kirurgi. Systemet med LCP-plattor 
innebär ett antal förbättringar jämfört med 
konventionella kompressionsplattor. Man bör 
dock komma ihåg att LCP-plattan enbart är 
ett implantat, och det är viktigt att känna till 
systemets begränsningar.

Sammandrag
Få artiklar, än färre textböcker, har skrivits 
med fokus enbart på behandling av bensköra 
frakturer. Avsaknaden av adekvat littera-

Figur 6.
LCP-tekniken gör det möjligt att uppnå tillräcklig stabilitet även i osteoporosfrakturer kring proteser.
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tur kan förefalla märklig eftersom de fl esta 
ortopedkolleger, inte bara i Finland utan i 
hela västvärlden, behandlar ett växande antal 
patienter med benskörhetsfrakturer. Samti-
digt ökar samhällets krav på effektiv vård ur 
både medicinsk och ekonomisk synvinkel. 
Eftersom ett av problemen med att kirurgiskt 
behandla äldre personers frakturer är ett 
osteosynteskollaps med katastrofala kliniska 
följder, har forskningen ständigt gått framåt. 
Den stora nyheten inom frakturimplantat är 
den s.k. LCP- plattan (locking compression 
plate). Systemet med LCP-plattor innebär ett 
antal förbättringar jämfört med konventionel-
la plattor och erbjuder ytterligare möjligheter 
att effektivt behandla osteoporosfrakturer. 
Artikeln belyser systemets grundprinciper och 
främsta indikationer.
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Behandling av höftfrakturer

Oliver Michelsson, Jan-Magnus Björkenheim, Mikko Kirjavainen och Jarkko Pajarinen

Höftfraktur är en vanlig skada som främst drabbar äldre kvinnor och oftast orsakas av obetydligt 
trauma. Frakturen är en vanlig orsak till nedsatt funktion, sjuklighet och dödlighet hos de äldre. 
Både incidensen (antal nya fall per antal invånare och år) av höftfrakturer och det totala antalet 
höftfrakturer har ökat kraftigt under de senaste årtiondena. Höftfrakturerna medför stora 
kostnader för sjukvården och för omsorgen om de drabbade äldre, som kan bli kroniker på olika 
institutioner.

Man kan i princip välja mellan två olika behandlingsformer, osteosyntes med skruvar eller 
ledplastik. Fördelarna med osteosyntes är kortare operationstid samt bevarad egen höftled om 
frakturen läker. Det har dock visat sig att det i samband med skruvfi xation uppstår läknings-
störningar hos nästan hälften av de äldre patienterna, vilket kräver en ny operation. Fördelarna 
med ledplastik är en bättre gångförmåga och färre antal sekundära operationer, men en viss risk 
för senare komplikationer föreligger, som luxation och avlossning av protesen.

Det har visat sig att patienter med en biologisk ålder under 60 år och en stabil höftledsfraktur 
i första hand bör behandlas med osteosyntes. Eftersom de har en längre återstående livslängd, 
har de även en ökad risk för sena komplikationer efter primär ledplastik. Som yngre och friskare 
individer tål de även bättre en eventuell ny operation. Patienter med en biologisk ålder över 70 
år opereras oberoende av frakturtypen med primär ledplastik.

Artikeln beskriver orsaken till ovanstående förändrade behandlingsmönster som leder till att 
ett allt större antal patienter har möjlighet att bevara sitt oberoende och sin självständighet. På 
så sätt kan man effektivare balansera vårdkostnaderna i detta sammanhang. 

Inledning
Höftfrakturerna är ett av de största samhälls-
ekonomiska hälsoproblem vi har i Norden. Att 
drabbas av en höftfraktur kan innebära slutet 
på ett självständigt liv för äldre patienter. I 
Finland opereras över 8 000 höftfrakturer år-

ligen (1), i Sverige är motsvarande siffra över 
18 000 (2). Den typiska höftfrakturpatienten 
är en ofta ensamstående kvinna omkring 80 år 
med en eller fl era sjukdomar eller andra funk-
tionshinder. Eftersom osteoporos är vanligt i 
denna grupp, räcker det ofta med ett lindrigt 
trauma för att brott i anslutning till lårbens-
halsen uppstår. Risken för höftbrott ökar med 
stigande ålder och ökande osteoporos men 
också sjukdomar som innebär försämrad 
balans och koordination ökar fallrisken. Frak-
turer i lårbenshalsen är sällsynta hos personer 
under 60 år. Dessa frakturer bör inte direkt 
jämföras med de lårbenshalsfrakturer som 
drabbar de äldre.

De mest svårbehandlade höftfrakturer är de 
felställda lårbenshalsfrakturerna. Behandling-
en av äldre patienter är fortfarande kontrover-
siell. Frakturens fi xation med skruvar har varit 
den dominerande behandlingsmetoden i Nor-
den, medan primär höftplastik varit vanligare 
i det övriga Europa eller Nordamerika. Nu-
förtiden har antalet skruvfi xationer minskat 
överallt. Denna översiktsartikel strävar efter 
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att belysa de vanligaste problemen i samband 
med höftfrakturer samt varför primärplastiken 
tagit över. 

En ökad andel äldre i befolkningen har lett 
till att det absoluta antalet höftfrakturer har 
ökat dramatiskt under 1990-talet. År 1990 
var incidensen i hela världen cirka 1,66 mil-
joner per år och uppskattades öka till cirka 
6 miljoner år 2050 (3). Studier i bland annat 
Sverige visar glädjande nog att den befarade 
ökningen har uteblivit. Nivån är i stället 
densamma som på 1990-talet och är t.o.m. 
något lägre för de äldsta (4). Det fi nns san-
nolikt fl era förklaringar till detta. Höftplastik 
p.g.a. artros eller andra höftledsproblem har 
blivit ett allt vanligare ingrepp sedan 1970-
talet, vilket innebär att allt fl er personer går 
omkring med en konstgjord höftled. Det kan 
vara en av de viktigaste enskilda orsakerna 
till denna trend.

Riskfaktorer
Ålder och benskörhet är de vanligaste riskfak-
torerna för höftfrakturer. Med stigande ålder 
ökar även osteoporosen. Enligt WHO:s defi -
nition föreligger osteoporos när det uppmätta 
T-värdet är mindre än 2,5 standardavvikelser 
(SD av medelvärdet hos en frisk befolknings-
grupp). Långverkande sömnmedel och en del 
blodtryckssänkande mediciner påverkar ba-
lanssinnet och utgör tillsammans med andra 
funktionsinskränkande sjukdomar en högre 
risk för fall. Dementa och/eller institutions-
bundna patienter löper därtill en större risk 
för att drabbas av en lårbenshalsfraktur.

Figur 1.
Klassifi kation av proximala femurfrakturer
1. Lårbenshalsfrakturer 
2. Trochantära frakturer
3. Subtrochantära frakturer

Figur 2a. 
Garden-klassifi kation av lårbenshalsfrakturer

Figur 2b.
Motsvarande röntgenbilder.

 Garden I Garden II Garden III Garden IV

3

2

1
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Klassifi kation
Klassifikationen spelar en viktig roll när 
man väljer hur en fraktur skall behandlas. 
Klassifi kationen återspeglar även prognosen 
med avseende på frakturen. Höftfrakturerna 
omfattar lårbenshalsfrakturerna (cervikala), 
trochantära och subtrochantära frakturer (Fi-
gur 1). Garden (5) utvecklade redan 1961 sin 
klassifi cering av de cervikala frakturerna med 
indelning i fyra olika grupper. Denna indel-
ning har kliniskt visat sig vara den lämpligaste. 
Garden I är en ofullständig, något inklämd, 
men stabil fraktur. Garden II är även meka-
niskt stabil, och frakturlinjen går tvärs igenom 
lårbenshalsen. Garden III är instabil och dis-
lokerad i en felställning av typ varus. Det fi nns 
dock en kontakt mellan själva lårbenshuvudet 
och lårbenshalsen. Garden IV visar en full-
ständigt dislokerad frakturställning (Figur 2 
a-b). De trochantära frakturerna indelas bäst 
i stabila tvåfragmentsfrakturer samt i instabila 
och splittrade frakturer. De subtrochantära 
frakturerna sker längre ner i diafysen och är 
inte typiska hos äldre personer. Därför ingår 
de inte i den här artikeln.

Blodcirkulationen
Största delen av blodförsörjningen till lår-
benshuvudet sker via blodkärl i ledkapseln. 
Blodkärlen har sitt ursprung i arteria circum-
fl exa anterioris och posterioris som kommer 
direkt ifrån arteria femoris profunda (Figur 
3). En skada i ledkapseln efter en fraktur 
förstör blodcirkulationen och kan ge upphov 
till nekros i lårbenshuvudet. Detta biologiska 
fenomen är även orsaken till att man i dag allt 

mer behandlar de cervikala frakturerna med 
primär höftplastik.

Utredning
När en patient kommer akut till mottagningen 
är amnesen och den kliniska undersökningen 
viktig. Anamnesen omfattar traumameka-
nismen, tidigare sjukdomar samt nuvarande 
medicinering. Patientens höft är öm och 
smärtar vid rotation av höften. I de fl esta fall 
kan man påvisa en belastningssmärta och pa-
tienten har svårt att stå. Typiskt för den nedre 
extremiteten är utåtrotation och förkortning. 
Blodcirkulationen distalt om höftfrakturen 
bör alltid kontrolleras. Med invärtesmedi-
cinskt status som bedömer patientens all-
mäntillstånd  och anestesiologisk evaluering 
säkerställs att patienten är i optimalt skick för 
operation. Den skadade höften röntgas och 
kompletteras med en frontalbild av bäckenet 
som visar även motsatta sidans höftled. En 
röntgenbild av thorax är obligatorisk. På Tölö 
sjukhus eftersträvar vi att varje höftfraktur 
opereras inom 24 timmar. Patienterna får 
både infektions- och trombosprofylax.

Frakturbehandling
Behandlingen syftar till att återställa funktio-
nen sådan den var före olycksfallet. Därtill 
strävar man efter att patienten skall kunna 
bevara sitt oberoende, undvika ytterligare 
komplikationer och inleda en så tidig mobi-
lisering som möjligt. Garden-klassifi kationen 
är en bra bas när man väljer operationsmetod. 
Tölö sjukhus direktiv baserar sig på littera-

Figur 3.  
Lårbenshalsens 
blodcirkulation.

Figur 4.
Kanylerad skruvfi xation i Garden 
II-fraktur.
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turen. Patienter under 60 år som har gott 
allmäntillstånd och inte är alkoholiserade 
opereras alltid, oberoende av Garden-klassi-
fi kationen, med tre kanylerade skruvar (Figur 
4). Patienter mellan 60 och 70 år som har 
drabbats av lårbenshalsfraktur av kategorin 
Garden I eller II skruvfi xeras. Dislokerade 
frakturer (Garden III–IV) får en halvprotes 
(Figur 5). Total höftplastik används endast om 
patienten har artros i höftleden eller lider av 
långtgående ledreumatism (Figur 6). Bipolära 
proteser är alltför kontroversiella och används 
inte på Tölö sjukhus.

Komplikationer
Upp till 35 procent av de lårbenshalsfrakturer 
som behandlas med osteosyntes läker inte, 
och patienten har fortsatt belastnings- och 
rörelsesmärta. Detta beror oftast på nekros av 
lårbenets huvud, misslyckad reduktion eller 
felställda skruvar. I Sverige opererades, enligt 
Rikshöftregistret (6), 1998 bara 3 procent av 
Garden III och IV direkt med höftledsplas-
tik. År 2002 användes olika höftproteser hos 
samma patientpopulation redan i över 55 pro-
cent av fallen. Även antalet omoperationer 
med sekundär ledplastik har minskat. När 
man jämför protes och osteosyntes har man 
inte kunnat visa någon skillnad i dödlighet. 
Efter en höftfraktur är mortaliteten förhöjd de 
närmaste månaderna. Av patienterna avlider 
20 procent inom ett år och 30 procent inom 
tre år. Däremot gör en höftprotes det möjligt 
för patienten att direkt efter operationen 
fullt belasta den opererade höften. Andra 
vanliga komplikationer är infektion i ope-
rationsområdet, protesluxation och nedsatt 
allmäntillstånd.

Resultat
Cecilia Rogmark i Malmö har i sin avhandling 
använt i stort sett samma behandlingsmönster 
som vi. Hon har kunnat påvisa att ovan-
stående behandlingsprogram har reducerat 
andelen höftrelaterade komplikationer hos 
patienter över 70 år till 5 procent jämfört 
med tidigare 42 procent då alla frakturer 
behandlades med osteosyntes (4). Det fi nns 
evidensbaserad kunskap för att behandla även 
en vital självständig individ mellan 70 och 80 
år med halv- eller total höftplastik (7). Man 
skall ge yngre patienter möjligheten att bevara 
sin egen höftled och skruvfi xera frakturen, 
medan äldre och alla hjälpberoende patienter Figur 6.

Total höftledsplastik.

Figur 5.
Halvprotes vid dislokerad fraktur.
Modern Lubinus- och äldre Thompson-protes.
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bäst behandlas med höftledens halvplastik. 
Att välja primär höfl edsplastik ger dessa pa-
tienter störst möjlighet att bevara sin tidigare 
funktionsnivå. Jan Tidermark i Stockholm har 
i sin avhandling (8) kommit till samma slutsats 
om operationsmetoden. Han poängterar även 
andra faktorer som påverkar ett gott resultat, 
nämligen livskvaliteten hos äldre personer 
med cervikal femurfraktur. Han kunde på-
visa en god korrelation mellan livskvaliteten 
och andra utvärderingsvariabler som smärta, 
gångförmåga och förmåga att utföra dagliga 
aktiviteter. Tidermark jämförde också skruv-
fi xation med höftledsplastik. Efter två år var 
det fl er höftkomplikationer efter skruvfi xering 
än efter höftledsplastik, 36 procent respektive 
4 procent. Antalet omopererade patienter var 
42 procent respektive 4 procent. Med rätt 
behandling kan man effektivt förhindra att 
patienten förlorar sin tidigare förmåga till dag-
liga aktiviteter och att patienterna därmed för-
blir oberoende. Patienternas självständighet är 
den viktigaste enskilda faktorn för att balan-
sera vårdkostnaderna i detta sammanhang. 

Lika viktig har den preventiva behandlingen 
visat sig vara. Förutom osteoporosbehandling 
med nya effektiva mediciner, fi nns det bevis 
för att den förebyggande vården med höft- och 
halkskydd kan vara av betydelse (9).
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Fotbladets skador hos åldringar

Mikko Kirjavainen, Oliver Michelsson och Jan-Magnus Björkenheim

Fotbladets skador är i allmänhet undervärderade. Trots att skadorna inte är lika dramatiska som 
t.ex. höftfrakturerna, kan de obehandlade leda till funktionellt störande deformiteter eller läkas 
med en invalidiserande smärta. Fotbladets anatomi är komplicerad och många kliniker känner 
inte till dess biomekaniska betydelse. Det är viktigt att klinikern håller i minnet de potentiella 
skadornas möjliga konsekvenser och gör en grundlig klinisk undersökning. En tidigt ställd korrekt 
diagnos är den viktigaste faktorn för ett gott funktionellt behandlingsresultat.

Inledning
Fotbladets skador hos åldringar är inte lika 
dramatiska som t.ex. höftfrakturerna, men 
de kan obehandlade leda till funktionellt 
störande deformiteter eller läkas med en 
invalidiserande smärta. Av alla frakturer i 
foten är metatarsalfrakturerna de vanligaste. 
De förorsakas antingen av direkt trauma, t.ex. 
då ett tungt föremål faller på foten, eller vid 
distorsion av fotbladet, då man snavar eller 
faller.

Fotbladets luxationsfrakturer är däremot 
en relativt ovanlig skada som kan ge diag-
nostiska bekymmer. Om dessa frakturer inte 
diagnostiseras i tid eller om behandlingen 
är inadekvat, förorsakar skadan betydande 
funktionsstörningar och smärtsamma följd-
tillstånd. Oftast skadar patienten Choparts 
led som består av calcaneocuboidala leden 
och talonaviculara leden. Om skadan omfat-
tar tarsometatarsalleden talar man om en 
frakturluxation i Lisfrancs led. Namnet har 
skadan fått av två berömda franska kirurger, 
nämligen Francois Chopart (1743-1795) och 
Lisfranc, som verkade i Napoleons armé. 
Gemensamt för de båda kirurgerna är att de 
introducerade var sin klassisk amputations-
linje, men de beskrev inte frakturluxationen 
som bär deras respektive namn. I själva verket 
beskrevs skadorna först i början på 1900-talet. 
Diagnosen är alltid svår, och det är viktigt att 
man tänker på skadans möjlighet i samband 
med ett trauma mot fotbladet. Behandlingen 
av skadorna har på senare tid blivit betydligt 
aktivare och resultaten samtidigt gynnsam-
mare, även hos åldringar.

Anatomi
Choparts led förbinder fotbladets främre och 
bakre del. Den består dels av calcaneocuboi-
deala leden som är en sadelled och dels av 
talonaviculara leden som är en kulled. Talo-
navikulara leden kallas även för fotbladets 
acetabulum. Chopartleden stabiliseras och 
förstärks av många ledband. Det starkaste 
och konstant påvisbara är  ligamentet som 
löper plantart från calcaneus till naviculare. 
Ett annat distinkt ledband är det tudelade 
Choparts ligament som förenar calcaneus 
med cuboideum å ena sidan och naviculare 
å andra sidan (Figur 1).

Lisfrancs led eller tarsometarsalleden (TMT) 
är S-formad. Den består av tre kolumner, 
den mediala (MT I – cuneiforme medialis), 
intermediära (MT II – cuneiforme interme-
dius och MT II – cuneiforme lateralis) samt 
laterala (MT IV – cuboideum). Lisfrancs led 
stabiliseras dels av fotvalvets ben som bil-
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dar en romersk arkad, dels av det plantara 
ligamentet. Ledens starkaste ligament kallas 
analogt för Lisfrancs ligament och fi nns på 
plantara sidan mellan cuneiforme medialis 
och andra metatarsalbenets proximala del 
(MT II) (Figur 1).

Bägge lederna är alltid väl utvecklade. 
Choparts led är mera rörlig än Lisfrancs led. 
Lederna är viktiga för den normala gång-
rytmen.

Patofysiologi
Lederna kan skadas om man stukar vristen, 
och foten är låst med tyngden på fotens främre 
del. Då uppstår en rotation som kan trasa sön-
der dessa anatomiska strukturer. Åldringar är 
på grund av benskörhet extra utsatta för svåra 
frakturluxationer i framfoten. Typiskt sker en 
luxation av Choparts led i abduktions- eller 
adduktionsriktning. Fotbladet kan även kros-
sas i samband med fallskador, surfskador och 
trafi kolyckor. Moderna bilar är utrustade med 
sofi stikerade krockkuddar som väl skyddar 
thorax, men fotbladet är oskyddat, och en stor 
del av traumaenergin riktas mot just fotbladet. 

Ungefär 11 procent av fotbladets skador sker 
i samband med andra skelettskador i nedre 
extremitet (1).

Diagnos
Den klart viktigaste diagnostiska hjälpen är 
att komma ihåg skadan samt att göra en god 
anamnes och klinisk undersökning. Lokal pal-
pationsömhet, smärta vid rotation och stark 
svullnad är de vanligaste kliniska symtomen. 
Konventionell röntgen visar ofta endast en 
liten del av skadan, och så mycket som 25–39 
procent kan bli utan diagnos (2, 3). På Tölö 
sjukhus används tre olika projektioner: en 
frontal bild som visar talonaviculara leden 
vid Choparts led samt den mediala och den 
intermediära kolumnen vid Lisfrancs led. Den 
sneda sidoprojektionen tas i 40º vinkel och 
visar calcaneocuboideala leden i Choparts 
led samt den laterala kolumnen i Lisfrancs 
led. Därtill kommer en rak sidoprojektion 
som klart demonstrerar dorsala eller plantara 
dislokationer (Figur 2). Om det föreligger en 
diskrepans mellan röntgenfyndet och den kli-
niska bilden eller om traumamekanismen pe-

Figur 1.
Choparts led 
(bred pil) och 
Lisfrancs led 
(smal pil). 
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kar på en skada i Choparts led eller i Lisfrancs 
led, kompletteras undersökningen med en CT 
av fotbladet. Samtidigt har man möjlighet till 
en tre dimensionell rekonstruktionsbild av 
CT-undersökningen (2) (Figur 3).

Behandling
Behandlingen är vanligtvis kirurgisk: anato-
misk reduktion, stabil fi xering och tidig mobi-
lisering. Sängbundna patienter med låga krav 
på en god funktion av fotleden behandlas kon-
servativt med gips. Man skall alltid överväga 
konservativ behandling hos patienter med 
dålig blodcirkulation eller långt framskriden 
diabetes. Kirurgisk behandling kan i dessa fall 
vara ytterst ödesdiger för patienter med svåra 
komplikationer och även leda till amputation 
av fotbladet eller vaden. 

Chopart
Det är viktigt att anatomin återställs. Vid 
kompressionsfrakturer bör man alltid kor-
rigera längden och ledens stabilitet. Om 
luxationen är lätt att reponera och anatomin 

säkerställd, gipsas foten i sex veckor. Det kan 
vara svårt att rekonstruera ledytan i samband 
med intraartikulära frakturer. Bäst kan man 
göra det med hjälp av skruvar i kombination 
med Kirschnerstift. Gipsförband används åter 
i sex veckor. Under de första tre veckorna får 
patienten inte belasta foten. Röntgenkontroll 
görs efter två veckor. Hålfotsinlägg efter av-
lutad gipsbehandling underlättar patientens 
rehabilitering. Vid splittrade frakturer kan 
man stabilisera leden med hjälp av en yttre 
ram som även säkerställer den normala ana-
tomin (4, 5) (Figur 4).

Lisfranc
Om dislokationen mellan MT I och MT II är 
mindre än två mm behandlas skadan kon-
servativt med en gipsstövel i sex veckor. I 
allmänhet sker luxationen mellan den mediala 
och den intermediära kolumnen. Effektivast 
återställs anatomin med att cuneiforme me-
dialis skruvas fast i basen av MT II (fotbladets 
syndesmosskruv). Vid mera komplicerade 
frakturluxationer fästs alla tre kolumner med 
skruvar i sitt anatomiska läge. Postoperativt 
används ett väl format gipsförband åter i sex 

Figur 2.
Röntgen av Lisfranc-
skada. Observera 
dislokationen mellan 
MT I och MT II.
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Figur 3.
Röntgen av Lisfranc-skada, 3 D rekonstruktionsbild.

Figur 4.
Chopart led efter operation med kompressions-
skruv och Kirschnerstift. Den yttre ramen säker-
ställer fotbladets rätta längd.
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veckor. I allmänhet får patienten belasta foten 
efter tre veckor. Hålfotsinlägg underlättar 
rehabiliteringen (6) (Figur 5).

Frakturer i mellanfotsben
Av alla frakturer i foten är metatarsalfrak-
turerna de vanligaste. Oftast förekommer 
en fraktur i endast ett av metatarsalbenen. 
Vanligast är fraktur i femte metatarsalbenet 
(47 %). Samtida frakturer i fl era metatarsal-
ben förekommer i en femtedel av fallen. Lokal 
ömhet, ledningsömhet och svullnad uppträder 
inom det skadade området. Utan röntgenbild 
är det svårt att avgöra dislokationsgraden. 
Avulsionsfraktur av peroneus brevis-fästet på 
femte metatarsalbenets bas kallas även för en 
toffelfraktur och syftar på att skadan oftast 
sker hemma och är vanlig hos åldringar. 

Väsentligast under primärstadiet är åtgärdar 
som syftar till att minska svullnaden (höjdläge 
och aktiva rörelser) eftersom ödem lätt leder 
till adherenser och funktionsinskränkning. 
Frakturer med höggradig dislokation repone-
ras och stabiliseras med Kirschnerstift. Frak-
turer i första metatarsalbenet kräver större 
vaksamhet, eftersom kvarstående deformitet 
alltid ger besvär.

Sammandrag
Fotbladets anatomi är komplicerad. Den 
normala gångrytmen är sårbar i och med att 
tyngden temporärt vilar enbart på fotbladet. 
Diagnosen baserar sig på god anamnes och 
klinisk undersökning. Konventionell röntgen 
är ofta otillräckligt, varför den bör komplette-

ras med CT av foten. Det är inte enbart aktiva 
unga patienter som kan skada fotbladets leder. 
Åldringar som stukat sin vrist och har ett ömt 
och svullet fotblad får inte undervärderas. 
Tölö sjukhus har en aktiv linje när det gäl-
ler fotbladets skador. Obehandlade innebär 
skador på Chopartleden eller Lisfrancleden 
eller oreducerade frakturer i mellanfotsbenen 
smärtsamma deformiteter och begränsar en 
äldre persons oberoende (6).
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Figur 5.
Lisfranc led före och efter opera-
tion. Dislokationen är reponerad 
och stabiliserad med en kompres-
sionsskruv. Skruvens funktion mot-
svarar vristens syndesmosskruv.
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Behandlingen 
av distala radiusfrakturer

Nina Lindfors, Jarkko Vasenius och Timo Raatikainen

Distala radiusfrakturer är vanliga benbrott som behandlas av såväl allmänläkare som specialister i 
ortopedi eller handkirurgi. Trots den stora mängd publikationer som fi nns inom området fi nns det 
många oklara faktorer när det gäller behandlingen av dessa frakturer. Denna artikel eftersträvar 
att belysa en del av problemen samt att ge riktlinjer för hur frakturerna kan behandlas. 

Inledning
Distala radiusfrakturer hör till de allra vanli-
gaste benbrotten som handläggs vid hälsosta-
tionerna eller akutpoliklinikerna i vårt land. 
En stor del av patienterna är kvinnor över 
50 år som lider av osteoporos, och därför har 
ofta dessa frakturer betraktats som en grov 
markör för benskörhet (1). I en studie av 94 
kvinnor som drabbats av en distal radiusfrak-
tur kunde låg benmineraltäthet uppmätas hos 
85 procent, och hos 51 procent konstaterades 
osteoporos (2). Ett samband mellan lågen-
ergetiska radiusfrakturer samt lägre benmi-
neraltäthet har även kunnat påvisas (3). De 
manliga patienterna är yngre i genomsnitt, 
och hos dem har skadan oftast föregåtts av 
ett högenergetiskt trauma.

I allmänhet förbenas frakturerna väl, men 
ibland kan det uppstå en del komplikatio-
ner. Till de vanligaste komplikationerna hör 
smärta, uppkomsten av en felställning eller 
nedsatt rörlighet i handleden, vilket i sin tur 
kan leda till en funktionell störning med på-
följande nedsatt arbetsförmåga.  

Man anser i regel att de viktigaste prognos-
tiska faktorerna som inverkar på slutresultatet 
är en förkortning av radius jämfört med ulna, 
mer än 1 mm förskjutning av ledytan samt 
inkongruens i den distala radioulnara leden, 
vilket kan bero på förkortning eller en dorsal 
lutning av radius (4).  

Enligt presentationer gjorda vid AAOS Sum-
mer Institute San Diego 1996 samt vid Inter-
national Distal Radius Fracture Conference, 
San Fransisco 1998, uppdaterade 1999, kan 
följande sammanfattning av rekommendatio-
ner göras: accepterad maximal dorsal lutning 
5–10º, accepterad intra-artikulär felställning 
1 mm, maximal radio-ulnar förkortning 1–3 
mm samt eftersträvan av en normal radial 
inklination (5). I litteraturen förekommer 
även andra rekommendationer som emellertid 
bara med små avvikelser skiljer sig från ovan-
nämnda rekommendationer. Man eftersträ-
var således att uppnå ett så bra radiologiskt 
resultat som möjligt, då ett samband mellan 
permanent radial förkortning samt förlust 
av palmar vinkel med uppkommen smärta i 
handleden har kunnat påvisas (6).

I litteraturen hittar man åtminstone 20 olika 
klassifi ceringssystem för distala radiusfraktu-
rer. Dessa uppfyller dock inte alltid kraven 
på vilken vårdmetod som i praktiken borde 
väljas, och klinikern har ofta föga hjälp av 
dessa i sitt arbete. I en studie av 169 distala 
radiusfrakturer hos vuxna under 50 år kunde 
varken Frykmans eller Mayos klassifi cering 
förutspå slutresultatet (7). I praktiken kan 
frakturerna dock indelas i frakturer utan fel-
ställning eller frakturer med liten dislokation, 
frakturer med måttlig dislokation och fraktu-
rer med betydande dislokation.
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Nedan följer riktlinjerna för hur behandlingen 
av distala radiusfrakturer sköts på Tölö sjuk-
hus:

Frakturer utan felställning 
eller med liten dislokation
Dessa frakturer innefattar frakturer där för-
kortningen är mindre än 2 mm, ingen dorsal 
lutning har uppstått och frakturen är extra-ar-
tikulär. För dessa frakturer rekommenderas en 
dorsal gipsskena 4–5 veckor med handleden 
i en liten fl exion. Röntgenkontroll görs vid 1 
och 2 veckor, och om en felställning uppstått, 
reponeras frakturen. När gipset har avlägsnats 
tas en röntgenbild endast i det fall att frak-
turområdet ömmar eller om man misstänker 
att förbeningen inte skett i normal ordning 
(8) (Figur 1).

Dislokerade reponerbara frakturer
Till dessa frakturer hör den klassiska Colles-
frakturen då det har uppstått en dorsal lutning 
och en förkortning av radius. Frakturen repo-
neras under lokal bedövning för att uppfylla 
de ovannämnda kriterierna. Handleden im-
mobiliseras i liten fl exion, i ulnar deviation 
och liten pronation. Alltför stor volar fl exion 
bör undvikas för att undvika kompression av 
nervus medianus eller försämrad rörelseför-
måga i handleden. Om felställningen inte går 
att korrigera är frakturen instabil och måste 

behandlas operativt. Röntgenkontroll görs 
genast efter reponeringen, vid 1 och 2 veckor 
samt efter 5 veckor. Om felställningen ökar 
under uppföljningstiden bör frakturen repo-
neras på nytt. En reponering går att utföra 
ännu ca 2 veckor efter att skadan har uppstått 
eller från föregående reponering, därefter kan 
felställningen endast korrigeras operativt (8) 
(Figur 2 a-b). 

Vid Smiths frakturer har radius ledyta 
svängt sig volärt. Dessa frakturer reponeras 
tvärtom. Frakturen stöds med vinkelgips 
under 3 veckor varefter gipset byts ut mot en 
dorsal gipsskena i ytterligare 2 veckor. Smiths 
frakturer är ofta instabila och måste därför be-
handlas operativt. För dessa rekommenderas 
en volar platta (Figur 3).

Komplicerade splittrade 
eller instabila frakturer
Till dessa frakturer hör många olika kom-
plicerade frakturer som kräver kirurgisk 
behandling. De innefattar mycket splittrade 
frakturer, öppna frakturer samt frakturer där 
en uppenbar felställning har uppstått efter 
reponering (8).

De extra-artikulära dislokerade Colles-
frakturerna kan oftast behandlas med hjälp 
av extern fi xation. För de intra-artikulära 
frakturerna eftersträvar man att rekonstruera 
ledytan så väl som möjligt, eftersom en 2 mm 
intra-artikulär felställning alltid leder till 
artros. Till detta används ofta extern-fi xation i 

Figur 1. 
Distal odislo-
kerad radius-
fraktur.
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Figur 2a. 
Dislokerad Colles fraktur med tyd-
lig förkortning och dorsal lutning.

Figur 2b. 
Reponerad dislokerad Colles fraktur.
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kombination med Kirschner-stift samt vid be-
hov en volarplatta som stöd. För dislokerade 
volara Bartonfrakturer används oftast en vo-
larplatta medan den dorsala Bartonfrakturen 
bäst reponeras med Kirschner-stift. Immobili-
sationstiden är 5–6 veckor (Figur 4).

Om frakturen är mycket osteoporotisk 
kan man dessutom behöva stöda frakturen 
antingen med autogent bentransplantat eller 
med ett bensubstitut. 

I en metaanalys av dislokerade intra-arti-
kulära distala radius frakturer där 31 studier 
av 615 uppnådde (de uppställda) kriterierna, 
konstaterades att extern fi xation kunde fa-
voriseras jämfört med sluten reponering och 
gipsimmobilisering (9). Longitudinella studier 
har även visat att extern fi xation inte försäm-
rar slutresultatet (10). Studier med öppen 
intern fi xation har även visat goda resultat 
som är jämförbara med extern fi xation (11) 
eller t.o.m. bättre (12).

Vid högenergiskador uppstår det ofta även 
ligamentskador som bör åtgärdas i samband 
med frakturen. Till dessa hör skador på det 
scapholunära ligamentet vilka till exempel 
kan uppstå vid lunära eller skafoida kompres-
sionsfrakturer på radius ledyta ("die punch-
fraktur"). För att för dessa skador uppnå ett 
gott resultat bör ledytan korrigeras och det 
scapholunära mellanrummet stabiliseras (8).

Ibland kan det även uppstå skador på det 
triangulära broskkomplexet. Dessa skador 
är svåra att upptäcka i primärskedet och kan 
kräva fortsatta åtgärder efter att frakturen 
förbenats. 

Processus styloideus ulnae skadas ofta i 
samband med distala radiusfrakturer, vilket 
kan medföra att en skada uppstått även i 
broskkomplexet. Om frakturen är belägen i 
basen av processus styloidens ulnae och den 
efter reponeringen är dislokerad mer än 5 mm, 
bör den fi xeras. Detta sker vanligen med hjälp 
av Kirschner-stift och cerklagetråd (8).

  Under immobilisationstiden är det viktigt 
att patienten kan röra på fi ngrarna. Detta 
bör göras fl era gånger per dag för att minska 
svullnaden och för att upprätthålla rörelse-
förmågan i fi ngerlederna. Även armbågen 
bör sträckas och böjas fl era gånger under 
dagens lopp. Stor uppmärksamhet bör också 
ges gipset. Om patienten beklagar sig över 
att gipset klämmer, bör detta omedelbart 
åtgärdas. Ofta kan problemen bero på att 
handleden är svullen och då hjälper aktiv 
gymnastik. Om detta inte hjälper, bör gipset 
korrigeras eller helt bytas ut. Orsaken är att 
det i synnerhet i samband med en fraktur eller 
immobilisering även kan uppstå ett kroniskt 
smärttillstånd i handen, dvs. complex regional 
pain syndrome (CRPS). Detta smärttillstånd 

Figur 3. 
Smiths fraktur 
som behandlats 
kirurgiskt med 
volarplatta.
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Figur 4. 
Exempel på en komplicerad distal radiusfraktur. Vid operationen har man använts sig av extern 
fi xation, K-stift samt bensubstitut.
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är svårbehandlat och kan leda till långvarig 
invaliditet (8).

Efter immobilisationstiden följer rehabili-
tering. Handleden är vanligtvis styv då gipset 
avlägsnas, och patienten brukar därför få 
muntliga och skriftliga råd om hur handleden 
skall gymnastiseras. Vid efterkontroll kan man 
utvärdera hur väl rehabiliteringen framskridit 
och vid behov även ordinera fysioterapi. 

Trots tusentals studier, rekommendationer 
och olika vårdkutymer talar systematiska 
Cochranestudier sitt eget språk. Enligt en 
systematisk Cochrane-översikt av 37 rando-
miserade studier har man inte kunnat bevisa 
att moderat dislokerade frakturer borde repo-
neras, inte heller vilken den bästa metoden 
är eller hur lång tid immobilisationstiden 
bör vara (13). I andra systematiskt gjorda 
Cochrane databas studier kunde inte heller 
påvisas vilken den bästa reponeringsmetoden 
är (14) eller vilka patienter som borde få re-
habilitering eller hurdan denna rehabilitering 
borde vara (15). Detta bör inte enbart tolkas 
så att vårdmetoden saknar betydelse, utan 
bör snarare ses som om mången studie inte 
uppfyller dagens krav på systematisk rando-
miserad forskning.    

I Sverige är bristande eller felaktig vård av 
distala radiusfrakturer en av de vanligaste 
orsakerna till att patienten erhåller patient-
skadeersättning. I Finland har en studie gjorts 
där man analyserat patientskadeanmälningar 
under åren 1997–1999. Under de åren gjordes 
20 709 anmälningar varav 317 gällde distala 
radiusfrakturer. Ersättning beviljades 117 
patienter. Den allmännaste orsaken till be-
viljande av ersättning var bristfällig vård eller 
brister i uppföljningen, och i de fl esta fallen 
hade patienten behandlats konservativt (8).

Då en stor del av frakturerna uppkom-
mer pga. osteoporos, bör även detta ägnas 
en tanke i samband med behandlingen av 
frakturen. I en studie på 70 patienter där man 
analyserade hur många av dem som genom-
gick en bentäthetsmätning efter att de hade 
drabbats av en distal radiusfraktur, kunde det 
konstateras att bentätheten inte hade mätts 
hos en enda av patienterna, trots att man i 
studien kunde konstatera osteoporos hos 24 
procent (16).

I behandlingen av distala radiusfrakturer 
bör vi således fortsättningsvis eftersträva så 
goda radiologiska och funktionella resultat 
som möjligt, samt i preventivt syfte även be-
handla den osteoporos som möjligen kan ligga 
bakom för att förhindra ytterligare frakturer.  
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Osteoporotiska kotfrakturer

Laura Tielinen

Osteoporos är kotfrakturernas viktigaste orsak. I fl era fall är det föregående olycksfallet  till 
sitt  omfång litet och kan vara osteoporosens första kliniska manifestation. Diagnostiken  och 
behandlingen har aktiverats i och med att effektiva metoder utvecklats. Artikeln beskriver 
behandlings protokollet ur Tölö sjukhus synvinkel.

Inledning
Osteoporos är ett växande sjukvårdsproblem 
då antalet benskörhetsfrakturer ständigt har 
ökat. Förlusten av benmassa sker först i tra-
bekulärt ben, vilket leder till att en kotfraktur 
ofta är den första indikatorn på osteoporos 
(1). Tillståndet är vanligt och i dag beräknas 
15 procent av 50-åriga kvinnor och 8 procent 
av 50-åriga män drabbas av en symtomgi-
vande kotkompression (1). Torakolumbala 
ryggraden är det mest typiska stället för osteo-
porotiska kotkompressioner. Hos den osteo-
porotiska patienten ger kotkompressioner 
ofta recidiverande stora smärtproblem och 
betydande deformiteter kan uppstå (2, 3).

Diagnostik
En slätröntgenbild bör tas av alla trauma-
patienter med lokal ömhet över ryggraden. 
Också patienter med över fyra veckors anam-
nes av akut ryggvärk utan klart trauma i anam-
nesen borde röntgas.  

Om slätröntgenbilden visar en kotfraktur 
kan TT-undersökning i vissa fall ge viktig 
kompletterande information. Om det förelig-
ger misstanke om instabilitet, om patienten 
har neurologiska symtom eller om man över-
väger kirurgisk behandling, vertebro- eller 
kyfoplastik, är också TT-indicerat (4).

MRI är en mer avancerad undersökning än 
TT. Den används i speciella fall, till exempel 
om det fi nns misstanke om ett hematom (5) 
eller om man vill utreda skador i ryggmärgen. 
Det kan också ger värdefull information om 
ligamentskador (6). MRI är också ofta använt 
när man vill utesluta malignitet (7) eller in-
fektion (8) bakom kotkompression.

Kirurgisk behandling
Om patienten har neurologiska symtom är 
kirurgisk behandling oftast indicerad också 
hos osteoporotiker. En kraftig kyfotisk fel-
ställning kan också vara en indikation för 
operativ behandling trots osteoporosen. Hos 
osteoporotiker är resultatet av kirurgi dock 
betydligt sämre än hos patienter med normal 
benbyggnad (9). 

Stabilisering bakifrån och posterolateral 
fusion är den vanligaste operationsmetoden 
(10). Om patienten har neurologiska symtom 
orsakade av nervkompression, går man också 
in för dekompressiv operation (9,11), oftast 
bakifrån (Figur 1a och b). Främre operationer 
används i enstaka fall (10), oftast kombinerat 
med stabilisering bakifrån och posterolateral 
fusion. 

Korrektiva operationer av sena deformiteter 
innebär ofta mycket krävande kirurgi. Speciellt 
främre operationer förutsätter också att pa-
tienten har ett relativt gott allmäntillstånd.

Vertebro- och kyfoplastik
Vertebroplastik och kyfoplastik är två nya 
behandlingsmetoder vid osteoporotiska kom-
pressioner, där man genom en perkutant 
insatt kanyl fyller den skadade kotkroppen 
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Figur 1 a. 
En 11 månader gammal osteoporotisk fraktur av L1 
som har lett till en kraftig kyfotisk felställning och 
nervkompression.

Figur 1 b. 
Postoperativ röntgenbild efter dekompression, 

korrigerande osteotomi och stabilisering bakifrån. 
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med bencement så att frakturen stabiliseras, 
ryggsmärtan reduceras och patientmobilise-
ringen underlättas.

Båda ingreppen kan utföras i lokalanestesi 
även om kyfoplastik oftast görs i narkos. Vid 
vertebroplastik cementeras kotan i befi ntligt 
frakturläge, medan man vid kyfoplastik försö-
ker reducera felställningen före cementering-
en. En troakar placeras i kotkroppen, varefter 
en ledare med en tömd ballong i spetsen förs 
in i kotkroppen. När ballongen ligger på plats 
fylls denna under tryck- och volymkontroll 
med en röntgentät vätska så att den behand-
lande läkaren kan iaktta om kotan helt eller 

delvis återtar sin normala form. Därefter fyller 
man den hålighet som bildats av ballongen 
med cement (Figur 2 a-b). 

Såväl vertebro- som kyfoplastik kan ge upp-
hov till en mängd komplikationer. Cement-
läckage in i spinalkanalen och in i segmentella 
vener samt till lungorna är de mest fruktade 
komplikationerna. I litteraturen beskrivs 
också revbensfrakturer, septisk spondylit, 
lungödem och hjärtinfarkt (12–15) i samband 
med vertebro- och kyfoplastik. 

Antalet artiklar om vertebro- och kyfoplastik 
är stort, men än så länge fi nns det få prospek-
tiva randomiserade kontrollerade studier.

Figur 2 a.
Osteoporotisk fraktur av L2 med kyfotisk felställning.

Figur 2 b. 
Samma fraktur efter kyfoplastik.
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Konservativ behandling
Patienten motiveras för motion och rökstopp. 
Han förbjuds lyfta eller bära tungt eller böja 
sig framåt i 6–12 veckor. Analgetika och gång-
hjälpmedel används vid behov. Behandling 
med stödkorsett är ytterligare ett bra alterna-
tiv när inte operation, vertebroplastik eller 
kyfoplastik kommer i fråga och det fi nns en 
risk för ökad dislokation av frakturen (16, 17). 
Korsetten används i 6–12 veckor.

D-vitamin, kalcium och bisfosfonater
D-vitamin och kalcium ska ges som grundläg-
gande behandling för alla (18, 19). Bentäthets-
mätning görs ofta i samarbete med allmän-
läkare. Därefter ska eventuell medicinering 
med bisfosfonat ordineras. Bisfosfonater 
förebygger effektivt kotfrakturer (20, 21) och 
i mindre grad höftfrakturer. 

MD Laura Tielinen
Kliniken för ortopedi och traumatologi
Tölö sjukhus
PB 266
00029 HNS
laura.tielinen@hus.fi 
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Bensubstitut 
inom ortopedisk kirurgi

Sune Larsson och Per Berg

Benförlust i samband med skador är vanligt förekommande inte minst vid lednära frakturer hos 
personer med osteoporos. Transplantation av ben från patientens höftbenskam är det klassiska 
sättet att fylla ut denna typ av bendefekter. Tyvärr är detta förenat med nackdelar som smärta från 
tagstället, förlängd operationstid, bentransplantat av dålig kvalité och med begränsad tillgång. 
Intresset har därför riktats mot syntetiska bensubstitut, och genom tekniska landvinningar har 
man också under de senaste åren lyckats framställa ett fl ertal substitut med mycket lovande 
egenskaper. De olika produkterna kan grovt delas in i osteokonduktiva samt osteoinduktiva 
material. I den konduktiva gruppen ses främst olika typer av kalciumfosfat samt kalciumsulfat-
produkter som är avsedda att ge mekanisk styrka och därmed underlätta tidig belastning efter 
skada. I den induktiva gruppen ses olika tillväxtfaktorer som rekombinant BMP, för stimulering 
av bennybildning.

Tyvärr saknas fortfarande adekvata kliniska studier för fl era av dessa produkter, vilket innebär 
att det fi nns ett stort behov att utvärdera de olika bensubstitut som redan fi nns eller håller på 
att utvecklas. Baserat på tillgängliga data verkar det ändå sannolikt att fl era av de tillgängliga 
bensubstituten har en så bra funktion att de inom en snar framtid helt eller delvis kommer att 
ersätta konventionell bentransplantation. 

Inledning
Autolog bentransplantation 
Det fi nns två huvudsakliga skäl till att trans-
plantera benvävnad i samband med trauma, 
en mekanisk och en biologisk indikation. 
Den ”mekaniska” indikationen innebär att 
man med hjälp av transplanterat ben skapar 
en mekanisk konstruktion som ersättning för 
benvävnad som gått förlorad i samband med 
skada. Detta gäller till exempel vid förluster av 
ben vid lednära metafysära frakturer. Förutom 
att det transplanterade benet i dessa fall bidrar 

med mekanisk styrka, bildar benvävnaden 
även ett fackverk där nytt ben kan växa in. 
Den ”biologiska” indikationen innebär att 
man drar fördel av alla inneboende tillväxt-
faktorer, benmatrixproteiner, i benvävnaden 
för att stimulera till läkning i de fall där den 
normala frakturläkningsprocessen avstannat 
eller går mycket långsamt. 

Den vanligaste källan för benvävnad till 
transplantation är patientens höftbenskam, 
ibland kallat ”cristaben”. Fördelarna med ett 
autologt transplantat är bland annat att det 
genom att vara kroppseget inte ger upphov 
till någon immunologisk reaktion, det kan 
dessutom användas såväl för att fylla ut 
bendefekter som för att stimulera läkning. 
Metoden har dessutom använts under lång 
tid, vilket innebär att det fi nns stor klinisk er-
farenhet av denna teknik. Tyvärr har autolog 
bentransplantation vissa nackdelar. Morbidi-
teten för patienten kan ofta vara betydande, 
med smärta från tagstället under ganska lång 
tid efter ingreppet. Vid större transplanta-
tioner får man lätt en kosmetisk påverkan 
på grund av deformering av kanten av crista 
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iliaca. Mängden tillgängligt ben är dessutom 
begränsad om upprepade transplantationer 
blir nödvändigt. Den mekaniska styrkan på 
det transplanterade benet är ofta inte till-
räcklig för att kunna klara en omedelbar fri 
belastning, vilket innebär att patienterna ofta 
måste avlasta det skadade området under 1–3 
månader. Kvaliteten när det gäller såväl den 
mekaniska styrkan som den biologiska kapa-
citeten att stimulera till läkning, kan dessutom 
variera mycket mellan olika patienter. Inte 
minst hos äldre osteoporotiska patienter kan 
den mekaniska styrkan vara mycket dålig; det 
ställer stora krav på patientens möjligheter att 
avlasta det skadade området under lång tid 
efter operationen. Detta är naturligtvis inte 
önskvärt, eftersom speciellt äldre patienter 
med fraktur i nedre extremiteten kan ha svå-
righeter att avlasta den skadade kroppsdelen 
under rehabiliteringsförloppet. Om de kunde 
mobiliseras omedelbart postoperativt utan 
restriktioner med avseende på belastning, 
skulle rehabiliteringen avsevärt underlättas. 
Hos de patienter som har svårigheter med 
läkning av en fraktur fi nns det ofta en eller 
fl era kända orsaker, till exempel en samtidig 
sjukdom som begränsar patientens förmåga 
att bilda nytt ben. Hos dessa patienter är 
det därför stor risk för att även autologt ben 
har en dålig beninducerande förmåga. Det 
innebär att de patienter som bäst behöver 
ett högkvalitativt bentransplantat, dvs. äldre 
patienter med svagt osteoporotiskt ben samt 
patienter med dålig beninducerande förmåga 
i själva verket har en benkvalité som inte upp-
fyller de önskvärda mekaniska och biologiska 
egenskaperna för bentransplantation.  

Under de senaste årtiondena har ett fl ertal 
syntetiska bensubstitut utvecklats i syfte att 
skapa produkter som har bentransplantatets 
positiva egenskaper men inte de negativa. 
Listan på önskvärda egenskaper för ett ben-
substitut kan göras lång. Man vill till exempel 
att ett bensubstitut ska vara biokompatibelt, 
resorberbart, starkt, beninducerande och lätt 
att använda samt kostnadseffektivt.

Den mekaniska styrka som eftersträvas 
ska vara tillräcklig för att i bästa fall tillåta 
fri postoperativ mobilisering efter exempel-
vis lednära frakturer där bensubstitutet har 
använts för att fylla ut en subchondral defekt 
i det metafysära benet. I de fl esta fall önskar 
man att bensubstitutet efter hand resorberas 
så att det successivt ersätts av kroppseget ben. 
Medlet ska vidare vara biokompatibelt och 
därmed inte ge upphov till någon främmande 
kroppsreaktion eller annan immunologisk 

reaktion. Det ska inte störa den normala 
frakturläkningen utan i stället stimulera och 
i bästa fall förkorta den normala läknings-
processen. 

Allograft bentransplantation
Ben från andra personer, avlidna eller levande 
donatorer, är näst efter autograft fortfarande 
det vanligaste byggmaterialet för att bygga upp 
skelettdefekter. Eftersom allograftet består av 
benvävnad kan man diskutera om det rent 
semantiskt ska ingå i gruppen bensubstitut. 
Med tanke på att det kan anses som ett tänk-
bart substitut till autograft är det ändå rimligt 
att bedöma dess för- och nackdelar. Speciellt 
användning av trikortikalt allograft kan ge en 
bra mekanisk styrka som tillåter relativt tidig 
belastning efter skada. Teoretiskt är mängden 
allograft också närmast obegränsad även om 
det i praktiken ofta inte är fallet. Problema-
tiken med morbiditet vid tagstället, vilket ses 
efter autograft elimineras helt naturligt vid 
användning av allograft. Tyvärr fi nns det up-
penbara nackdelar med allograft, som en viss 
immunologisk reaktion, varierande kvalité 
och dålig eller ingen beninducerande förmåga. 
Hanteringen av allograft i benbank eller lik-
nande är ganska omfattande, och kostnaden 
blir därför relativt hög. Som ett resultat av 
nyupptäckta virala sjukdomar har dessutom, 
risken för smitta mellan donator och motta-
gare blivit mycket uppmärksammad under de 
senaste åren. Även om risken för överföring 
av smitta mellan donator och mottagare är ex-
tremt liten, har detta numera blivit det kanske 
viktigaste argumentet mot allograft.

Syntetiska bensubstitut
I den snabbt växande gruppen av syntetiska 
bensubstitut ingår såväl keramer, kollagen, 
icke-kollagena proteiner, bioaktivt glas och 
biologiskt nedbrytbara polymerer. Det fi nns 
fl era orsaker till att vi just nu ser en snabb 
ökning av mängden syntetiska bensubstitut. 
Antalet människor med osteoporos ökar inte 
bara i norra Europa utan i hela västvärlden, 
vilket har inneburit ett ökat medvetande om 
behovet av bensubstitut som ett led i behand-
lingen av osteoporosfrakturer. Parallellt med 
medvetenheten om det ökade behovet har 
ett antal tekniska framsteg inneburit fl era 
genombrott för att man ska kunna tillverka 
substitut som på ett bra sätt uppfyller en eller 
fl era av de egenskaper som ett fungerande 
bensubstitut förväntas ha. 
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De största fördelarna med de syntetiska 
produkterna är att de kan framställas i obe-
gränsad mängd och att de inte innebär risk 
för spridning av smitta till mottagaren. Det 
senare är åtminstone en teoretisk risk med 
alla bensubstitut som grundas på biologiskt 
material.

För de fl esta syntetiska produkter har man 
valt att antingen uppfylla den mekaniska el-
ler den beninducerande indikationen, även 
om det för närvarande dessutom håller på 
att utvecklas kompositer som ska ha både 
god mekanisk styrka och bra inducerande 
effekt. När det gäller skador inom de långa 
rörbenen fi nns det en uppenbar anledning 
till denna tudelning eftersom den mekaniska 
indikationen i regel är önskvärd för svårare 
metafysära frakturer, medan den biologiska 
stimulerande effekten framför allt är önskvärd 
vid diafysära skador. För de metafysära ska-
dorna är läkningsförhållandena i regel mycket 
gynnsamma beroende på bra vaskulariserat 
spongiöst ben, medan problemet är att kunna 
fi xera och retinera frakturen i gott läge under 
läkningsförloppet. I de fall där läkningen 
inte sker på normalt sätt rör det sig ofta om 
diafysära frakturer med i huvudsak kortikalt 
ben med relativt dålig vaskularisering. I dessa 
fall kan man i regel uppnå adekvat mekanisk 
stabilisering med hjälp av konventionella me-
tallimplantat medan bensubstitutet förväntas 
bidra med läkningsstimulerande egenskaper.

Osteokonduktiva material

Av de syntetiska osteokonduktiva bensubstitut 
som för närvarande fi nns på marknaden, eller 
som befi nner sig i slutstadiet av kliniska stu-
dier inför godkännande, representerar olika 
kalciumfosfat samt kalciumsulfatprodukter de 
två i särklass dominerande grupperna.

Kalciumfosfat
Olika kalciumfosfatföreningar, som till sitt 
innehåll liknar mineralfasen i benvävnad, 
har sedan länge funnits med som tänkbara 
alternativa bensubstitut. Den sannolikt första 
beskrivningen i litteraturen av kalciumfosfat 
som bensubstitut kom redan 1920 (1). His-
toriskt sett har det framför allt rört sig om 
hydroxyapatitblock eller granulae, vilka pro-
ducerats med hjälp av en tillverkningsprocess 
som kräver mycket hög temperatur, i regel 
över 1 000°. Avsikten med dessa förformade 
block är att fylla ut defekter i benet efter till 
exempel trauma. Hydroxyapatit, liksom övriga 

kalciumfosfat föreningar, har ingen benindu-
cerande förmåga utan de fungerar som en pas-
siv byggnadsställning för det inväxande benet, 
dvs. de har så kallade konduktiva egenskaper. 
Den kemiska sammansättningen samt den 
geometriska strukturen liknar benvävnadens 
mineralfas, vilket bland annat innebär att de 
resorberas av bencellerna på samma sätt som 
vid normal benremodellering. Tidtabellen för 
denna remodellering är beroende av många 
faktorer, till exempel typen av kalciumfosfat, 
åldern hos mottagaren, var medlet har app-
licerats samt i vilken mängd. Generellt kan 
man räkna med att resorptionen tar fl era år, 
och sannolikt kan man räkna med att mindre 
mängder av materialet blir mer eller mindre 
permanent bestående. Det får därför ses som 
ett semipermanent substitut. Hydroxyapatit-
block har aldrig nått någon större använd-
ning som bensubstitut, även om man i några 
studier har kunnat visa relativt goda resultat 
vid utfyllnad av subchondrala bendefekter i 
samband med frakturer (2). Orsakerna till 
detta är fl era, men det kanske viktigaste är 
just den mycket långsamma resorberbarheten 
i kombination med dålig mekanisk styrka. 

På 80-talet beskrevs för första gången 
en låg temperaturprocess för att framställa 
injicerbar kalciumfosfatcement (3). Genom 
denna upptäckt skapades en helt ny möjlighet 
för användning av kalciumfosfat som ben-
substitut. Fördelarna med denna injicerbara 
kalciumfosfatcement, jämfört med förformade 
block av hydroxyapatit eller andra kalcium-
fostfatprodukter, är att man genom injektion 
kan fylla ut till exempel en bendefekt, varefter 
cementen stelnar till ett block format efter 
defekten. Denna in vivo-hydratisering ger ett 
strukturellt block med betydligt bättre meka-
nisk styrka jämfört med multipla granulae som 
packas samman för att fylla en defekt. Den i 
särklass bäst beskrivna av dessa injicerbara 
calciumfosfatcementer är Norian SRS (4). I 
olika studier har denna frakturcement utvär-
derats som förstärkning vid intern fi xation 
av höftfrakturer (5–8), tibiakondylfraktu-
rer (9–11), distala radiusfrakturer (12–14), 
proximala humerusfrakturer (15) och cal-
caneusfrakturer (16, 17). Några minuter efter 
injektion förvandlas den tandkrämsliknande 
cementen till en hård homogen massa genom 
kristallisering utan att avge någon exoterm 
värme. Inom några timmar når cementen en 
kompressionsstyrka på cirka 50 Mpa, vilket 
motsvarar styrkan hos mycket bra spongiöst 
ben. Tyvärr är böj- och vridstyrkan betydligt 
sämre, vilket innebär att medlet bör skyddas 
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mot dessa typer av belastning och i möjligaste 
mån utsättas för endast kompression. Genom 
såväl djurexperimentella studier som via biop-
sier från människor, har man kunnat visa att 
denna typ av kalciumfosfat via kroppens ben-
celler utsätts för remodellering på samma sätt 
som normal benvävnad (16, 18, 19). Resorp-
tionen sker i form av en ytmedierad process 
där kalciumfosfaten successivt resorberas och 
ersätts med kroppseget ben.

Resorberbarheten för kalciumfosfatfören-
ingarna bestäms inte bara av materialkompo-
sitionen utan än mer av dess porositet samt 
ytans storlek och kristallstruktur. Genom att 
tillverka ultraporösa kalciumfosfatprodukter, 
med porositet på upp till 90 procent, kan 
man få en geometrisk struktur som till stor 
del liknar spongiöst ben. En porstorlek på 
150–500 µm anses optimal för osteokon-
duktivitet, medan den graden av mycket hög 

Figur 1a.
Lateral tibiakondylfraktur med nedpressning av ledytan efter fall från trappa. Konventionell frontalröntgen 
(vänster) och datortomografi  (höger).

porositet och rätt stor porstorlek innebär att 
materialet blir svagare (Figur 1 a–c). 

Kalciumsulfat
Det är mer än hundra år sedan kalciumsul-
fatgips, för första gången användes som sub-
stitut för att fylla ut en bendefekt (20). En av 
de främsta fördelarna med kalciumsulfat är 
dess mycket goda biokompatibilitet. Fram till 
nyligen har kalciumsulfat tillverkats i form av 
förformade block eller tabletter som använts 
för att fylla den defekt som ska åtgärdas. De 
två viktigaste karakteristika för de förformade 
kalciumsulfatprodukterna är dålig mekanisk 
styrka samt snabb resorberbarhet. Beroende på 
den dåliga styrkan ska dessa produkter i prin-
cip inte utsättas för någon egentlig belastning 
utan endast ses som utfyllnadsmaterial av de-
fekter. Dessa produkter är konduktiva men har 
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ingen beninducerande förmåga. När kalcium-
sulfat används för utfyllnad av subchondrala 
defekter vid metafysära frakturer, kan den 
snabba resorberbarheten utgöra ett problem. 
Om nybildningen av ben är långsammare än 
resorptionen av materialet, fi nns det risk för att 
det ånyo bildas en defekt i benet (21). 

Nyligen presenterades injicerbara kalcium-
sulfatprodukter vilka kan användas på samma 
sätt som de ovan beskrivna injicerbara kalci-
umfosfaterna. Den mekaniska styrkan i dessa 
kalciumsulfatkompositioner anges som betyd-
ligt bättre än för motsvarande förtillverkade 
block och granulae men ändå betydligt sämre 
än för de injicerbara calciumfosfatcementerna 
(22). 

Bioglass
Dessa består av kalcium, fosfor och silikat. 
Genom att variera proportionerna av de olika 

Figur 1b. 
Röntgen direkt efter operation varvid ledytan repone-
rats och frakturen fi xerats med konventionell metall i 
kombination med cirka 6 ml kalciumfosfatcement som 
injicerats för att fylla ut den subchondrala bendefek-
ten. Patienten tilläts fri belastning två veckor efter 
operationen.

Figur 1c. 
Sex månader senare har frakturen oför-
ändrat läge och förefaller vara läkt. Någon 
synbar resorption av den insatta kalcium-
fosfatcementen har ännu inte skett.

beståndsdelarna kan man få produkter som är 
alltifrån snabbt resorberbara till permanenta 
icke-resorberbara kompositioner. Bioglass 
är framförallt osteokonduktivt, men i vissa 
kompositioner har man även diskuterat en 
viss inducerande förmåga (23, 24).

Osteoinduktiva bensubstitut

Demineraliserad benmatrix (DBM)
Sedan början av 90-talet har DBM använts för 
att inducera ben i situationer med svårläkta 
frakturer eller bendefekter. Den inducerande 
funktionen kommer från det stora antal indu-
cerande proteiner som fi nns i den organiska 
delen av benvävnad. Det anses till och med att 
frisättandet av dessa tillväxtfaktorer förstärks 
efter demineraliseringen (25). Materialet 
framställs i huvudsak genom demineralise-
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Figur 2a. 
Humeruspseudartros hos patient som initialt behandlades 
icke-operativt efter fraktur i samband med trafi kolycka. 
På grund av utebliven läkning utfördes operation med 
märgspik. Mer än ett år senare är frakturen fortfarande 
inte läkt. Patienten har smärtor och instabilitetskänsla. 
Radiologiskt non-union.

Figur 2b. 
Fyra månader efter reoperation med metallplatta samt in-
läggande av rh-BMP-7 uppvisar patienten god läkning av 
pseudartrosen men dessutom benbildning i omkringliggande 
muskulatur (lilla bilden) vilket möjligen orsakats av bristande 
inneslutning av den beninducerande produkten till själva pseud-
artrosområdet.
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ring av kortikalt ben varefter det går igenom 
en rigorös process för att minska risken för 
infektion samt reducera det immunologiska 
svaret. På grund av demineraliseringen har 
dessa material ingen strukturell styrka.  Ge-
nom att den trabekulära strukturen finns 
kvar i benvävnaden fungerar dessa material 
osteokonduktivt. Innehållet av tillväxtprotei-
ner gör att dessa produkter anses ha en mer 
uttalad inducerande funktion än till exempel 
allograft (26).

Benmorfogenetiskt protein (BMP)
Denna grupp av tillväxtfaktorer består för 
närvarande av närmare ett 40-tal strukturellt 
olika undergrupper. Dessa små stabila pro-
teiner har effekt i ett fl ertal olika vävnader, 
varför benämningen BMP delvis är missvis-
ande även om dess förekomst första gången 
beskrevs i demineraliserad benvävnad (27). 
Flera av dessa proteiner har en betydande 
roll vid bennybildningen i samband med 
normal frakturläkning. Av de olika BMP är 
det framför allt BMP-2 och BMP-7 som har 
tilldragit sig stort intresse som bensubstitut för 
att inducera nytt ben. De exakta verknings-
mekanismerna är inte helt kända, men totalt 
sett verkar dessa tillväxtfaktorer genom att 
rekrytera mesenkymala stamceller varefter 
dessa stimuleras till proliferation och differen-
tiering mot att bli benbildande celler. Redan 
tidigt i läkningsförloppet rekryteras primitiva 
mesenkymala stamceller genom BMP-2 och 
-4, medan BMP-7 anses komma in något 
senare i läkningskaskaden. För närvarande 
fi nns rekombinant BMP-2 och BMP-7 i form 
av produkter godkända för behandling av 
vissa svårläkta frakturer. Genom att tillföra en 
tillväxtfaktor som BMP-2 eller BMP-7 i hög 
dos hoppas man kunna stimulera bennybild-
ningen. För båda dessa produkter appliceras 
den syntetiska tillväxtfaktorn med en bärare 
grundad på bovint kollagen. Under de senaste 
åren har ett antal kliniska studier på såväl 
öppna tibiafrakturer, pseudartroser samt en 
del andra indikationer visat att både BMP-2 
och BMP-7 har en läkningsstimulerande ef-
fekt i paritet med eller bättre än bra autologt 
ben (28, 29) (Figur 2 a–b).

Övriga tillväxtfaktorer
Förutom olika BMP fi nns det ett antal andra 
tillväxtfaktorer med känd eller åtminstone 
sannolik beninducerande förmåga. Till dessa 
räknas TGF (transforming growth factor), 
PDGF (platelet derived growth factor), IGF 
(insulin-like growth factor) och FGF (fi bro-

blast growth factor). Den exakta funktionen 
för dessa faktorer i benbildningen är inte 
känd, men för till exempel PDGF verkar 
det som om just denna tillväxtfaktor fung-
erar kemotaktiskt samt dessutom starkt 
angiogenetiskt, två faktorer som båda är av 
grundläggande betydelse för en framgångsrik 
benläkningsprocess.

Framtiden
Syntetiska bensubstitut med en mekanisk 
styrka eller en beninducerande effekt i nivå 
med bättre än bra autologt ben fi nns redan nu 
tillgängliga som kommersiella produkter. Det 
som till stor del håller tillbaka användandet är 
dels den starka traditionen att använda auto-
graft, dels den snabba delvis svåröverskådliga 
utvecklingen av nya produkter samt inte minst 
det ganska höga pris som de nya syntetiska 
benersättningsmedlen än så länge betingar. I 
takt med att kunskapen om dessa produkter 
ökar samtidigt som prisbilden i takt med ökad 
konkurrens sannolikt blir mer modest, är det 
mycket sannolikt att användningen kommer 
att öka mycket snabbt under de kommande 
åren.

Det är knappast en speciellt vågad förutsä-
gelse att påstå att vi inom en snar framtid mer 
eller mindre kommer att upphöra med kon-
ventionell bentransplantation för att i stället 
nyttja väl fungerande syntetiska bensubstitut. 
Den snabba utvecklingen kommer att ställa 
stora krav på de som är verksamma inom 
klinisk forskning så att produktutvecklingen 
åtföljs av bra studier för att värdera effekten 
hos dessa produkter samt för att identifi era 
lämpliga indikationer. 
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Kliniken för ortopedi och traumatologi
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Hur beaktas osteoporos hos en 
patient med lågenergifraktur?

Vesa Lepola, Ville Bergroth och Jari Salo

Osteoporos är en betydande riskfaktor för benbrott hos äldre människor och därigenom en viktig 
orsak till lidande och död i en befolkningsgrupp som inte heller i övrigt är förskonad från andra 
sjukdomar. Incidensen (antalet nya fall per antal invånare och år ) av osteoporosrelaterade frakturer 
i den äldre befolkningen har nästan trefaldigats sedan 1950-talet. Åldern är den gemensamma 
riskfaktorn för både osteoporos och frakturer. Detta leder till en aktivare prevention med olika 
läkemedel samt med mekaniska halkskydd. För att man skall kunna uppnå bättre resultat bör 
osteoporosen diagnostiseras i tid och behandlingen av riskgrupper aktiveras. Artikeln belyser 
Tölö sjukhus diagnos- och behandlingsmönster.

Inledning
Det sker tiotusentals osteoporotiska frakturer 
årligen i Finland, och vården av dem upptar 
en stor del av den kirurgiska behandlings-
kapaciteten. En person som ådragit sig en 
lågenergifraktur löper stor risk att få en ny 
fraktur. Å andra sidan har forskningsresultat 
från de senaste åren visat att man kan minska 
frakturincidensen med läkemedels- och andra 
behandlingar. Därför är det befogat att försöka 
ordna med fortsatt utredning och behandling 
för frakturpatienter. I denna artikel beskrivs 
grunderna för att effektivisera en sådan "se-
kundärprevention" och presenteras olika sätt 
att genomföra det.

En osteoporotisk 
fraktur förutsäger en ny fraktur
Enligt en metaanalys fyrfaldigas risken för en 
ny kotfraktur efter den första kotfrakturen, 
och risken för höftfraktur fördubblas (1). 
Enligt ett material från Mayo-kliniken var 
risken för en ny kotfraktur efter den första kot-
frakturen upp till 13-faldig och utgående från 
samma material bedömde man att 70 procent 
av kotfrakturpatienterna råkar ut för någon 
ny fraktur under de följande tio åren (2). I ett 
europeiskt material fyr- eller femfaldigades 
risken för höftfraktur efter en kotfraktur (3). 
Efter en handledsfraktur konstaterades risken 
för höftfraktur vara fördubblad (4) och risken 
för vilken som helst fraktur vara mellan två- 
och femfaldig (1). Speciellt stor är risken för 
en ny kotfraktur snart efter den första fraktu-
ren. Tjugo procent av de kvinnor som råkat 
ut för en postmenopausal kotfraktur får en ny 
kotfraktur inom ett år efter den första (5). 

Frakturer kan förebyggas
Man kan indela metoderna för att förhindra 
nya frakturer hos personer som redan haft en 
fraktur i tre kategorier: förstärkande av ben-
byggnaden med läkemedelsbehandling, för-
hindrande av fallolyckor samt förhindrande 
av fraktur trots ett fall (höftskyddsbyxor). 
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Läkemedelsbehandling med kalcium och 
D-vitamin hör till basvården av en osteopo-
rospatient (6). Om patienten rehabiliteras 
till att kunna gå, bör man ordna en bentät-
hetsmätning (DXA). Om man konstaterar 
bentäthetsvärden som ligger på nivån för 
osteoporos eller klar osteopeni, är det skäl 
att också sätta in specifi k osteoporosbehand-
ling. Medicineringen kan vid behov påbörjas 
också utan DXA-mätning om osteoporosen 
är kliniskt uppenbar (lågenergisk fraktur hos 
personer över 70 år). Man bör komma ihåg 
möjligheten av sekundär osteoporos och 
vid behov utesluta sådan genom laboratorie-
undersökningar. 

Man kan anse bifosfanaterna (alendronat 
och risedronat) vara basläkemedel för osteo-
porosbehandling; de har konstaterats ha en 
frakturförebyggande effekt för både kot- och 
övriga frakturer, också höftfrakturer (7, 8). 
Alternativ är närmast östrogenreceptormodu-
latorn (SERM) raloxifen (9) samt läkemedlet 
teliparatid (10), som ökar benbildningen 
och som lämpar sig för behandling av svåra 
osteoporosfall. Kalcitonin kan användas i 
några månader som stödbehandling vid smärt-
samma kotfrakturer (6). År 2006 kommer 
sannolikt de nya preparaten ibandronat (11) 
och strontiumranelat (12) ut på marknaden. 

Att minska antalet fallolyckor skulle vara 
det effektivaste sättet att förhindra frakturer, 
men det är mycket svårt att genomföra på ett 
heltäckande sätt. Det är enklare att skydda 
mot höftfrakturer. I en fi nländsk undersök-
ning minskade risken för höftfraktur med 60 
procent hos dem som använde höftskydds-
byxor under två års uppföljning (13). Man 
borde alltså använda höftskyddsbyxor för 
åldringar som ofta faller. 

Hur borde man fullfölja de fortsatta 
undersökningarna och behandlingen? 
Är osteoporosskötare lösningen?
En fraktur förutsäger en ny fraktur, men å 
andra sidan kan man förebygga nya frak-
turer. Således borde man så heltäckande 
som möjligt ordna med fortsatt utredning 
och behandling för patienter som drabbats 
av en lågenergifraktur. Detta skulle enklast 
förverkligas om samma läkare som behandlat 
frakturen skulle ordna eftervården också för 
osteoporosens del. Tyvärr vet man att detta 
inte fungerar i praktiken och har därför tagit 
i bruk andra metoder. 

Erfarenheter från både Finland och andra 
länder visar att man på det mest heltäck-
ande sättet får till stånd vidare utredning 
för osteoporospatienter genom att skapa en 
modell som baserar sig på osteoporosskötare 
(frakturskötare). Grundprincipen här är att 
skötaren tar kontakt med varje patient med en 
lågenergifraktur som behandlats på sjukhuset 
(avdelningen och polikliniken), antingen per-
sonligen på avdelningen under vårdperioden 
eller snart efter utskrivningen per telefon eller 
brev. Patienten intervjuas och osteoporosris-
ken kartläggs t.ex. med en riskfaktorblankett. 
Om det behövs skickar skötaren patienten på 
en bentäthetsmätning (DXA). Om osteoporos 
konstateras, ger skötaren patienten vägled-
ning (allmän information och råd om kost och 
motion o.s.v.) och planerar tillsammans med 
läkaren, som fungerar som arbetspar, de nöd-
vändiga fortsatta åtgärderna (t.ex. uteslutning 
av sekundär osteoporos, inledande av medi-
cinering och dylikt). I enklare fall hänvisas 
sedan patienten med skriftliga anvisningar till 
sin husläkare för fortsatt vård, kontrollbesök 
m.m. Mer komplicerade fall hänvisas t.ex. till 
endokrinologiska polikliniken. En osteopo-
rosskötare kan verka på hälsocentralen och 
sörja för handledningen av t.ex. patienter med 
radiusfraktur som behandlats där. 

Denna modell kan förenklas så att patien-
ter med kliniskt uppenbar osteoporos direkt 
behandlas med läkemedel utan bentäthets-
mätning. Sådana fall kan anses vara t.ex. 
lågenergifrakturer hos personer över 70 år. 
För yngre patienter ordnar man DXA-mät-
ning och andra behövliga utredningar. Också 
i detta system har man nytta av en skötare 
som utsetts för uppdraget och som ombesörjer 
informationen till patienten samt koordinerar 
verksamheten tillsammans med läkaren. 

Hur skall man förverkliga graderingen av 
diagnostiken och behandlingen, skall t.ex. 
bentäthetsmätning och insättande av läke-
medelsbehandling ordnas från sjukhuset eller 
från hälsocentralen? Det fi nns ingen entydig 
modell för detta. Den utformas individuellt 
inom varje sjukhus område, utgående från 
bland annat lokala resurser. Huvudsaken är 
att det fi nns ett gemensamt överenskommet 
system, en behandlingsplan eller liknande. Då 
kan man göra vidare utredningar för personer 
som har haft en lågenergifraktur och på så sätt 
minska risken för ytterligare frakturer. Någon 
form av handläggning av osteoporosskötare 
verkar vara en bra lösning och används re-
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dan inom många sjukvårdsdistrikt. Under-
sökningar om hur kostnadseffektiv denna 
verksamhet är, har inte ännu publicerats. Man 
kan dock räkna ut att t.ex. förebyggandet av 
tre höftfrakturer om året skulle räcka för att 
täcka årskostnaderna för en heltidsanställd 
osteoporosskötare.
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Menisk- och ledbandsskador 
i knäleden hos äldre

Jerker Sandelin

En ansenlig del medelålders och äldre personer utövar regelbundet sport och idrott . Intensiteten 
i sportandet har visserligen minskat, och olika slag av kontaktidrott har fått ge vika för lugnare 
grenar som stavgång, simning, golf och skidåkning. Trots det uppstår även i dessa åldersgrupper 
akuta skador, och inom idrotten dominerar knäskadorna.

Största delen av skadorna är lindriga och lätta att behandla; de leder till endast korta uppehåll 
i sportandet och idrottandet. Med stigande ålder sker det en degeneration av menisksubstansen, 
och hos medelålders människor behövs ett obetydligt våld för att menisken skall rupturera. 
Behandlingen är artroskopisk, den trasiga delen avlägsnas, och prognosen är god förutsatt 
att graden av artros är lindrig. Incidensen av ledbandsskador hos äldre är låg närmast för att 
det handlar om grenar där knäskador är sällsyntare: stavgång, simning och skidåkning. Totala 
ledbandsskador bör tas väl om hand  även i dessa åldersgrupper, prognosen är i de fl esta fall god, 
återgång till idrott och sport kan förväntas  i de fl esta fall. Skador på främre korsband hos äldre 
bör åtgärdas kirurgiskt endast om patienten har en känsla av instabilitet trots väl genomförd 
rehabilitering. Efter en artroskopisk rekonstruktion uppnås i majoriteten av fallen god stabilitet, 
och återgången till idrott kan förväntas ske inom 6–12 månader.

Inledning
Det är allmänt känt att allt fl er äldre per-
soner sysslar med idrott och motion hela 
livet ut. För många av dessa personer har 
utövandet av fysisk aktivitet i någon form 
fl era gånger i veckan blivit en livsform, som 
det är svårt att avstå från. Trots att det stora 
fl ertalet äldre människor sysslar med idrott 
närmast i motionssyfte är det även allmänt 
med idrottsverksamhet på tävlingsnivå långt 
in i ålderdomen.  

Sedan länge har man ansett att nedgången 
av den fysiska formen och konditionen är ett 
normalt tecken på åldrande. Det förekommer 
dock stora variationer på hur och i vilken 
takt olika personer åldras, men genomgående 
kan man konstatera att prestationsförmågan 
sjunker med stigande ålder i och med att krop-
pens olika organ fungerar sämre. De senaste 
undersökningsresultaten har dock kunnat 
visa att detta i huvudsak beror på att män-
niskan med stigande ålder lever ett lugnare 
och stillsammare liv där det muskuloskeletala 
systemet inte belastas och ansträngs i den grad 
det vore önskvärt (1).

Försämrad prestationsförmåga med stigan-
de ålder är en uppenbar och naturlig företeelse 
men inte så dramatisk som man tidigare trott. 
Redan på 1940-talet kunde man konstatera 
att friidrottare i 50-årsåldern med rätt träning 
tävlade nästan jämlikt med sina hälften yngre 
medtävlare (2). Likaledes har man i USA 
kunnat påvisa att det bland maratonlöpare 
(i åldern) över 50 år fi nns de som löper tider 
som endast är 10 procent sämre än de yngre 
medtävlarnas (3).  

Muskelkraften och reaktionsförmågan 
minskar i liten grad upp till 50-årsåldern, var-
efter den minskar snabbare. Men en 60-årings 
muskelstyrka borde inte ha minskat mera än 
10–20 procent jämfört med den maximala 
styrkan vid unga år (3).

FÖRFATTAREN

Jerker Sandelin är docent i ortopedi och trauma-
tologi vid Helsingfors universitet och överläkare 
vid sjukhuset Orton i Helsingfors
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I de industrialiserade länderna har män-
niskornas medelålder ökat från klart under 
50 år i början på 1900-talet till omkring 80 år 
hundra år senare. Detta i kombination med 
den ökade nativiteten efter andra världskri-
get (de s.k. stora årsklasserna) har lett till att 
befolkningen åldras. För femtio år sedan var 
andelen personer över 65 år 6,7 procent, idag 
är den cirka 16 procent  (4).

Eftersom antalet äldre personer bland be-
folkningen har ökat och för att de är aktiva 
inom idrott och motion, fordras det av läkare 
och övrig hälsovårdspersonal att de kan infor-
mera äldre människor om de rätta motionsfor-
merna och en lämplig mängd träning. Därtill 
fordras att de känner till eventuella skador, 
såväl akuta som av överbelastningstyp samt 
kan behandla skadorna med sakkunskap. 

Meniskskador hos äldre
Meniskernas huvudsakliga uppgift i knäleden 
är att jämt fördela belastningen mellan femur 
och tibia. De ökar även stabiliteten i knäleden 
och hjälper till vid distributionen av synovial-
vätska i leden.

När knäet är sträckt, tas ca hälften av be-
lastningen på leden av meniskerna, och när 
knäet är böjt uppskattas att upp till 80 procent 
av belastningen tas av meniskerna (5).

Meniskerna är halvmånformade, den late-
rala menisken är bredare än den mediala som 
i sin tur är kraftigare förankrad till ledkapseln. 
Rörligheten är därför sämre, vilket i sin tur 
leder till att skador i mediala menisken är  
vanligare än skador på den laterala menisken. 
Förhållandet mellan skador på mediala res-
pektive laterala menisken har uppskattats till 
5:1 (6). De bägge meniskerna täcker tillsam-
mans över hälften av tibias ledyta (Figur 1).

Skador på meniskerna är mycket vanliga. 
Hos unga är de vanligen traumatiska, till 
följd av vridskador av knäleden, medan de 
hos äldre uppstår till följd av degenerativa 
förändringar i själva menisken (1). I de äldre 
åldersklasserna (> 60 år) kan därför en me-
niskskada uppstå på grund av obetydligt våld, 
och degenerativa rupturer i mediala menis-
kens bakre del är en mycket vanlig orsak till 
knäont hos äldre personer.

Även rupturtyperna skiljer sig mellan de 
olika åldersgrupperna. Meniskskador är säll-
synta bland barn, hos yngre personer påträffas 
vanligen rupturer i meniskens längsriktning 
(longitudinella rupturer) och hos äldre är 
rupturerna vanligen vertikala eller av typen 

Figur 1.
Tibias övre yta sedd uppifrån.  
En stor del av ytan täcks av meniskerna

”fl ap” i regel lokaliserade till meniskens pos-
teriora del (Figur 2).

Symtomen vid meniskruptur hos äldre kan 
vara svåra att känna igen för att det i fl era fall 
samtidigt förekommer en viss grad av förslit-
ning i leden. Typiska symtom är belastnings-
smärta, palpationsömhet över ledspringan, 
vätska i leden. Vilovärk och nattvärk påträffas 
sällan vid misstanke om meniskruptur. De 
typiska symtomen på meniskruptur hos unga, 
låsning och sträckdefekt påträffas sällan hos 
äldre eftersom rupturtyperna skiljer sig från 
varandra (perifer ruptur vs fl ap-ruptur).

Vid misstanke om meniskruptur bör slät-
röntgen av knäleden tas. Vanligen ses inga 
tecken på skelettskada, men hos äldre kan 
graden av artros rätt tillförlitligt bedömas från 
röntgenbilden. Ju kraftigare förslitning, desto 
osannolikare är det att besvären kommer från 
enbart meniskrupturen (Figur 3).

Magnetundersökningen är en bra och säker 
metod att påvisa rupturer i meniskerna (7). 
Magnetundersökningar är i dag väl tillgäng-
liga, i synnerhet i tätorterna, men de är dyra 
jämfört med vanliga slätröntgenbilder och 
därför avsedda att användas i oklara fall för 
att säkerställa diagnosen (6).

Behandlingen av meniskrupturer bestod 
tidigare av total meniskektomi, hela menisken 
avlägsnades vid en öppen operation (artroto-
mi), trots att bara en del var trasig. På grund av 
meniskens viktiga funktion som stötdämpare 
i knäleden, ledde detta till att belastningen 
på broskytorna ökade, vilket i sin tur ökade 
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risken för artros. Detta kunde Fairbank redan 
för mer än 50 år sedan konstatera (8). I dag 
utförs i stort sett alla meniskoperationer med 
artroskopi, och i vårt land görs ca 30 000 
artroskopiingrepp per år (9). Den artrosko-
piska kirurgin är sparsam, endast den rupture-
rade delen av menisken avlägsnas. En stor del 
av menisken lämnas kvar och endast en del 
av meniskens funktion som stötdämpare går 
förlorad jämfört med total meniskektomi.

Ingreppet kan med fördel utföras i lokalbe-
dövning och är mycket skonsamt i synnerhet 
för äldre personer (10). I enstaka fall, vid 
rupturer som är lämpade för det, kan menisk-
suturering utföras. Denna åtgärd rekommen-

deras endast vid perifera rupturer hos unga 
patienter; i de äldre åldersgrupperna (> 50 år) 
är riskerna för att sutureringen inte lyckas, 
dvs. att meniskrupturen inte läks, så pass hög, 
att ingreppet inte kan rekommenderas, man 
utför då lämpligen partiell meniskektomi.  

Rehabiliteringen efter artroskopi följer 
samma riktlinjer för unga som för äldre, efter 
en vecka tillåts normal rörlighet och belast-
ning med full tyngd. Sjukskrivningen varierar 
mellan 1 och 2 veckor, och återgången till 
sport och idrott sker i medeltal 2–4 veckor 
från ingreppet (6).

Ledbandsskador hos äldre
Ledbandskador i knäleden är mycket vanliga, 
i synnerhet vid idrott och motion. De fl esta 
skador sker i kontaktidrottsgrenar som fot-
boll, handboll och korgboll, men även i utförs-
åkning är ledbandsskador vanliga. I de fl esta 
fall är patienterna unga, medelåldern bland 
dem som ådrar sig ledbandsskador i knäleden 
är  i de fl esta publicerade material mellan 20 
och 30 år (11). Därefter minskar incidensen 
kraftigt, och åldersgruppen över 60 år utgör 
endast ett par procent av alla skadade.

Äldre personer utövar inte sport med samma 
intensitet som unga och väljer inte längre 
de riskfyllda grenarna. Skadorna i de äldre 
åldersgrupperna har därför även en benä-
genhet att vara lindrigare än knäskadorna 
bland de yngre vid sidan av att incidensen är 
lägre (1, 6).

För att en ledbandsskada skall uppstå, 
måste knäleden utsättas för ett vridvåld oftast 
i valgus riktning. Till följd av vridvåldet skadas 
vanligen det mediala ledbandet. Vid vridvåld 
med foten mot underlaget är den vanligaste 
skadan en ruptur av främre korsbandet. Ska-
dor på laterala ledbandet är sällsynta såväl i de 
unga som äldre åldersgrupperna (Figur 4).

Smärta karakteriserar alla ligamentskador, 
palpation av det skadade ledbandet gör alltid 
ont. En skada på främre korsbandet leder i 
allmänhet till intraartikulär svullnad, leden 
fylls med blod, hemartros, inom loppet av ett 
par timmar efter skadan. En ruptur av främre 
korsbandet är även den vanligaste orsaken 
till hemartron.

En total ledbandsruptur leder till instabilitet 
i knäleden. Instabilitet i sidoriktning uppstår 
vid skada på mediala eller laterala ledbandet, 
alternativt sagittalt om skadan drabbat främre 
korsbandet. Instabiliteten i sidoriktning kan 

Figur 2.
Bild tagen i samband med artroskopi av knäleden.  
En ”fl ap” ruptur på mediala menisken kan 
konstateras.

Figur 3.
Artroskopisk bild av en sliten knäled med blottlagt 
ben.  Symtomen vid förslitning kan påminna om 
meniskskada.
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lätt påvisas med  knäleden lätt böjd i ca 20 
grader. 

Blod intraartikulärt i knäleden orsakar 
smärta och försvårar den kliniska undersök-
ningen vid misstanke om skada av främre 
korsband, punktion av hemartron underlättar 
situationen. Vid skada på främre korsbandet 
utförs därefter laxitetsprövning i sagittal rikt-
ning med Lachmann-test, främre draglådetest 
samt genom testet pivot shift. Det sistnämnda 
testet kan vara svårt att utföra för en oinvigd. 
Stabiliteten i det skadade knäet jämförs alltid 
med den friska sidan.

Totala ledbandsskador bör i främsta hand 
omhändertas av ortopeder eller läkare med 
kunskap om och intresse för knäskador.

Vid akuta knäskador bör alltid en slätrönt-
genbild av knäleden tas för att  utesluta frak-
turer och avulsionsskador från senfästena. 
Magnetundersökning utförs inte rutinmässigt, 
men allt oftare nuförtiden för att säkerställa 
diagnosen, i synnerhet i oklara fall. Därtill 
visar magnetundersökningen eventuella 
skador på andra intraartikulära strukturer 
(menisker, brosk).  

I regel är behandlingen av partiella led-
bandsskador konservativ, bland såväl unga 
som äldre. Fullt rörelseomfång samt fri belast-
ning tillåts genast. Knäortos rekommenderas 
i tre veckor, och återgång till sport och idrott 
kan ske efter ca sex veckor (6).

Även de totala mediala samt de laterala 
ledbandsskadorna behandlas i dag konserva-
tivt i merparten av fallen. Fri belastning och 
fritt rörelseomfång tillåts. Gipsning rekom-
menderas inte, men stabiliserande knäortos 
bör användas i sex veckor. Prognosen vid 
såväl mediala som laterala ledbandsskador 
är i de fl esta fall god. Återgång till sport och 
idrott kan ske efter två till tre månader efter 
skadan. Det förekommer inte stora skillnader 
i behandlingsmönstret mellan äldre och yngre 
i fråga om dessa knäskador.

Behandlingen av främre korsbandsskada 
är mer komplicerad. Ledbandet, som befi n-
ner sig intra artikulärt, läker inte av sig självt 
efter en skada, och enbart suturering av det 
rupturerade ligamentet återställer inte stabili-
teten i knäet. För unga som vill fortsätta med 
sport och idrott, i synnerhet kontaktidrott, 
rekommenderas operation med rekonstruk-
tion av främre korsbandet. Efter en främre 
korsbandsrekonstruktion är prognosen god, 
nära 90 procent av patienterna kan återgå till 
sport och idrott på samma nivå som före sin 

skada (12).  Cirka 2 500 korsbandsoperatio-
ner utförs årligen i vårt land (9).

Äldre personer utgör ett större problem. 
Då man började med rekonstruktionsopera-
tioner av främre korsband för ca 30 år sedan, 
ansågs det att personer över fyrtio år inte 
borde opereras (13). Man ansåg att de hade 
givit upp sin aktiva idrottskarriär och levde 
ett stillsammare liv med mindre påfrestning 
på leder och ligament. Genom att ytterligare 
minska på sina idrottsliga aktiviteter kunde 
de äldre åldersgrupperna få sina skador  be-
handlade konservativt med muskelträning 
och knäortos.

I dag ser man inte på problemet på samma 
sätt. Det fi nns många äldre människor (> 60 
år) som aktivt sysslar med idrott och inte är 
beredda att ge upp eller minska på sitt idrot-
tande på grund av en främre korsbandsskada. 
Om knäet hos en patient över 60 år är  klart 
instabilt efter en korsbandsskada, ger vika och 
sväller upp vid utövandet av idrott och motion 
men han eller hon har gott allmäntillstånd, 
måste en främre korsbandsrekonstruktion 
allvarligt övervägas. Miller et al. rapporte-
rade nyligen (14) om en patient på 84 år som 
genomgick en korsbandsoperation med gott 
slutresultat. Från Australien rapporterade 
Blyth et al. i en studie på 30 patienter med 
medelåldern 54,5 år goda resultat efter en 
uppföljningstid på nära fyra år efter kors-
bandsrekonstruktion (15). Blyth och hans 
medarbetare rekommenderar operation för 

Figur 4.
Vid skidskador utsätts knäleden ofta för ett 
valgusvåld med skada på mediala ledbandet 
som följd.
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Figur 5.
Hamstringsgraftet (semitendinosus – och gracilis-
senorna) används idag mest vid rekonstruktion av 
främre korsband.

patienter även över 60 år med symtomatisk 
främre korsbandsruptur. Enligt studien kan 
man, även i denna åldersklass, förvänta sig ett 
normalt eller i det närmaste normalt funktio-
nerande knä efter rekonstruktion av främre 
korsbandet.

Trots att främre korsbandsrekonstruktion 
i dag utförs artroskopiskt är rehabiliteringen 
lång och är densamma för unga och äldre. I 
två veckor går patienterna med kryckor, efter 
sex veckor påbörjas aktiva böj- och sträck-
rörelser, och först efter 3–6 månader kan 
återgången till sport och idrott komma ifråga. 
Med stigande ålder har rehabiliteringstiden 
en tendens att förlängas, och i vissa fall kan 
det dröja upp till ett år innan återgången till 
sportaktiviteter åter kan inledas när det är 
frågan om en äldre patient. Den relativt långa 
rehabiliteringen måste noggrant förklaras 
innan operationen äger rum.

Vid rekonstruktion av främre korsban-
det används i huvudsak två tekniker. Det 
brustna korsbandet kan rekonstrueras med 
mittersta tredjedelen av patellarsenan med 
benfragment från tuberositas tibiae och patel-
las nedre del. En alternativ metod använder 
det s.k. hamstringsgraftet (semitendinosus 
samt gracilis-senorna) från insidan av knäet. 
Tidigare utfördes alla rekonstruktioner med 
patellarsena som graft. På senare tid har dock 
hamstringsgraftet vunnit i popularitet närmast 
på grund av mindre morbiditet vid tagstället. 
Bägge graften används i ungefär lika stor ut-
sträckning i dag (16) (Figur 5).

Vilket graft bör då användas vid rekon-
struktion av främre korsband i de äldre ål-
dersgrupperna?  Patellarsenan anses en aning 
starkare som graft än hamstringssenorna, 
och benfragmenten säkerställer god fi xation 
i bentunnlarna genast efter operationen (Figur 
6 a-b). Skördandet av sengraft från knäskå-
len kan dock medföra ökade besvär från 
knäskålsleden, i synnerhet hos äldre med en 
begynnande artros, varför man i dag rekom-
menderar att hamstringsgraft används i de 
äldre åldersgrupperna (14).

Figur 6 a.
Den centrala delen av ligamentum patellae kan 
användas som graft vid korsbandsrekonstruktioner 
men förorsakar  främre knäsmärta i fl ere fall.

Figur 6 b.
Det nya korsbandet fi xeras 
med skruvar i bägge ändorna.
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Överlag måste man alltid före rekonstruk-
tion av främre korsbandet hos äldre patienter 
bedöma graden av artros i knäleden. I ett knä 
med medelsvår eller svår artros och begynnan-
de uträtning av den fysiologiska valgusvinkeln 
mellan femur och tibia, leder rekonstruktion 
till ett dåligt slutresultat med tanke på såväl 
stabiliteten som funktionen.  

Huruvida en rekonstruktion av ett skadat 
främre korsband på lång sikt kan förhindra 
att artros utvecklas i knäleden har ännu inte 
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Ett fall af luxatio 
radio-carpalis volaris

Henri Bardy

Henri Bardy hade en framgångsrik karriär som kirurg 
på Maria sjukhus i Helsingfors. Han beskriver en patient 
med en volart luxerad handled. I rapporten ingår en 
beskrivning av patienten med många särdrag som än 
i dag utmärker våra patienter, t.ex. envishet. Patienten 
uppsöker läkare först två månader efter olycksfallet. 
Dr. Bardy beskriver även typiska följdfrakturer av 
exempelvis os. lunatum, samt de för fallet typiska led-
bandsskadorna. Luxation av handleden sker alltid efter 
ett högenergitrauma. Behandlingen är i dag kirurgisk 
och går ut på att reponera luxationen och rekonstruera 
ledbanden. I detta fall gjordes inga försök att reponera 
handleden, patienten vägrade envist, utan behandlingen 
var helt konservativ. Enligt artikeln var den dock bra 
eftersom rörligheten i hög grad återkom. Men hur det 
egentligen gick vet vi inte eftersom ingen klinisk upp-
följning har gjorts. I sanningens namn bör det sägas att 
handledens funktion kan förbli anspråkslös också efter 
modern kirurgisk rekonstruktion.

Jan-Magnus Björkenheim
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Läkekonst och läkande konst
När jag tar kontakt med professor Pär 
Slätis för att be om en intervju för Hand-
lingarna är han genast med på noterna. 
Jag nämner att jag gärna också disku-
terar hans person och hans intresse för 
att måla.

– Bara vi inskränker den biten till fem 
procent, blir svaret.

Spexet
Det är drygt femtio år sedan det tredje 
thoracala spexet ”Noak och hans söner 
eller Ark i akter” framfördes av Pär Slä-
tis och hans studiekamrater. Unga och 
charmerande uppträdde de på Nylands 
Nation och sjöng sången Bandmaskidyll 
för första gången.

Thorax’ spex fyllde 50 år i höstas. 
Då var de där igen, Slätis et consortes. 
Femtio år äldre än då det begav sig, men 
fortfarande charmerande, uppträdde 
de med den kanske största spexlåten 
genom tiderna, får man väl säga. Som 
sig bör var publikovationerna,  massiva 
vid festgycklet.

Hur kändes det att stå där och 
sjunga?

– Det finns ju alltid någon visa i 
spexen som blir ett örhänge och den här 
råkade bli det då. Vi sjöng den också på 
spexets 40-årsjubileum. Peter Wahlberg, 
Ulf Göran Ahlfors, Ulf Hagert och jag 
kom inför 50-årsjubileet överens om att 
det nu får räcka med det här … Vi hade 
våra betänkligheter, men publiken är ju 
den bästa! I och med att man sjunger 
sången så är alla nöjda.

– Den thoracala identiteten samlas 
kring kamratskapet och spexen är en 
oerhört viktig sammanhållande länk på 
Thorax för att de engagerar så många 
klubbmedlemmar till verkligt lagarbete. 
Samma stämning fi nns kvar nu som på 
1950-talet, och vi hade mycket roligt på 
jubileumsfesten, berättar professor Pär 
Slätis, som faktiskt författat det första 
kapitlet i medicinarklubben Thorax’ 
spexhistorik.

Medicinen
Slätis är född i Vasa, i en läkarfamilj. 
Hans far var kirurg på centralsjukhuset 

i Vasa. Redan under skoltiden stod det 
klart att Pär ville söka in till medicinska 
fakulteten, och han inledde sina studier 
år 1950. Efter läkarlegitimationen ville 
han fördjupa sin kunskap i anatomi och 
arbetade en tid på Asis – Anatomiska 
institutionen.

– Tidigt under min utbildning till ki-
rurg märkte jag att det som intresserade 
mig var olycksfallskirurgi och ortopedi.

1960 fick han anställning på Tölö 
sjukhus vid HUCS.

– Det var en enormt intressant tid. 
Den sammanföll med trafi kolycksfal-
lens snabba ökning i Skandinavien och 
enkannerligen i Finland. Det fanns inga 
fartbegränsningar då, och folk gjorde allt 
de kunde för att få ut så stor effekt som 
möjligt ur sina bilar.

Trafi kkulturen var ociviliserad och 
ledde till en stor olycksfallsökning. Det 
gjorde att Tölö sjukhus också internatio-
nellt blev känt för sin traumasektion.

På den tiden jobbade de blivande 

kirurgerna under utbildningstiden på 
alla kirurgiska kliniker enligt en rota-
tionsprincip. Efter tiden på Tölö sjukhus 
fl yttade Pär till andra, tredje och fjärde 
kirurgiska kliniken, och dessutom var 
han ortopedkonsult på neurokirurgiska 
kliniken.

På sextio och sjuttiotalen sökte sig 
unga kirurger till ortopedi och trau-
matologi. Det var ett hett ämne som 
utvecklades väldigt snabbt.

Åren 1988–91 var Pär Slätis ordfö-
rande för Finlands ortopedförening. 
Inom föreningen lade man då märke 
till den fortgående ökningen av operativ 
sjukvård i landet. Patienttillströmningen 
blev stor särskilt inom ortopedin, sam-
tidigt som nya behandlingsmetoder, 
som endoproteskirurgi, artroskopi och 
mikrokirurgi, förbättrade möjligheterna 
till behandling. 

– Då var Krister Höckerstedt ord-
förande för Kirurgföreningen (1988–
1990). Jag förslog att han skulle samla 

INTERVJU

Pär Slätis 
hemma i sitt 
arbetsrum.
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alla ordförande för föreningarna för 
subspecialiteterna inom kirurgin och 
granska specialistutbildningen. Frågan 
löd: Hur skall vi utbilda kirurger för den 
befolkning vi har omkring oss?

Kirurgkommitténs arbete varade i sex 
år, och betänkandet överlämnades till 
undervisningsministeriet 1996. Den nya 
förordningen om specialistutbildningen 
i landet trädde i kraft tre år senare; inom 
kirurgin blev de gamla subspecialite-
terna nu huvudspecialiteter.

Detta skedde under den tid då Pär Slä-
tis var chef för Invalidstiftelsens sjukhus. 
Före det var han chef på centralsjuk-
huset i Vasa, åren 1969–74, också en 
intressant tid.

– Då kom bland annat folkhälsolagen 
som ledde till stora och mestadels posi-
tiva omställningar i sjukvården.

Efter det blev det Helsingfors igen 
och Kirurgiska sjukhuset vid HUCS, där 
det arbetade många personer som Slätis 
beundrade, bland dem Teddy Scheinin, 
Börje Sundell, Björn Lindström och 
Jussi Ahonen .

– På Kirurgiska sjukhuset var det ut-
märkt stämning; där fanns en drive som 
entusiasmerade alla som kom dit.

Invalidstiftelsen grundades 1940 för 
att ta hand om sårade soldater som åter-
vände efter vinterkriget. Fabian Langen-
skiöld var då det stora namnet. Han insåg 
att soldaterna behövde medicinsk vård 
och socialt stöd, men också yrkesutbild-
ning. Han skapade ett ortopediskt sjuk-
hus, som var ett av de största i Norden, 
men också en yrkesskola i anslutning 
till sjukhuset. 

Slätis tillträdde chefskapet på Invalid-
stiftelsens sjukhus 1985, i en brytnings-
tid. Staten hade bekostat hela sjukhusets 
verksamhet, men i och med den så 
kallade VALTAVA-lagändringen (1984) 
sammanslogs hälsovård och socialvård 
i landet. Staten indrog helt upprätthål-
lande av enskilda sjukhus.

– Det var uppenbart att något måste 
göras. Vi måste bli synligare …

Resultatet blev en sektorindelning i 
sjukhus, rehabilitering, forskning och yr-
kesskola. Namnet Orton togs i bruk för 
vårdenheterna; yrkesskolan utvecklades 
och blev inom några år yrkesinstitut. De 
år som Slätis jobbade på Orton samman-
föll med den ekonomiska uppgången 
och lågkonjunkturen. Och visst syntes 
den kurvan i hans jobb. I och med den 
ekonomiska krisen drog kommunerna 
in sina beställningsarbeten. Det var en 

svår period för patienterna. Nu har vi 
en uppgång igen och tillströmningen 
är stor.

Inom den selektiva ortopediska kirur-
gin ser man en fortsatt kraftig ökning. 
En granskning av statistiken visar att 
ortopedi och traumatologi, som ännu 
på 1950-talet var en blygsam subspecia-
litet, har vuxit till den största operativa 
specialiteten i landet. Det görs ca en 
halv miljon sjukhusoperationer per år, 
av dessa görs var fjärde operation på 
stödje- och rörelseorganen. Orsaken 
är antingen ortopedisk sjukdom eller 
olycksfall.

Ett dominerande drag i sjukvårdspro-
blematiken är befolkningens stigande 
ålder. Den förväntade livstiden för en 
pojke eller fl icka som är född 2004 är 
tjugo år längre än för den som är född 
1941. I människans evolutionshistoria 
är det ett stort hopp! Men socialpolitiskt 
är det också en enorm förändring. Det 
här leder till att behovet av vårdtjänster 
ökar.

– Den höga medelåldern påverkar 
också ortopedernas arbete. Artros, 
posttraumatiska förändringar, reuma-
tism och osteoporosfrakturer är van-
liga, och endoproteskirurgin är ett stort 
arbetsfält .

Den första höftprotesen sattes in på 
Invalidstiftelsen år 1967.

– Då opererade man som försiktig-
hetsåtgärd bara mycket gamla männis-
kor, man visste inte hur länge proteserna 
skulle hålla! Problemen de följande åren 
var överutbudet av protesmodeller, vars 
materialegenskaper inte alltid visade sig 
vara fullgoda.

– När det var som värst fanns det ett 
hundratal protestyper på marknaden.

Nu har läget stabiliserats väldigt bra. 
Proteserna har blivit bättre, men inte så 
bra att man kan garantera att de håller 
hur länge som helst. Nu fi nns det emel-
lertid i fråga om både operationsteknik 
och protesval överenskomna riktlinjer 
för att grantera bästa möjliga behand-
lingsresultat.

Idrottslivet har för sin del förändrats 
under årens lopp, det också. Det är så att 
folk i vårt land och andra industriländer 
inte sköter sin hälsa som de borde. De 
som har rört sig mycket som barn fort-
sätter med det, men att aktivera andra 
är svårt.

– Men dödsfall i samband med idrott 
är ytterst sällsynt. Fältundersökningar har 
visat att tio procent av de fall som kom-

mer in till centralsjukhusen är olycksfall 
i samband med idrott. Man faller i ett 
skidspår och får en axelluxation, eller 
knäna ger vika och vristen går av. En 
annan grupp är toppidrottsmännen som 
kräver mycket med avseende på såväl in-
struktioner som material och redskap.

Också hemmen är farliga. Fallskador 
är vanliga i hemmen. Gamla människor 
dör oftare i fallskador än de dör i trafi ko-
lyckor. De dör kanske inte genast, utan 
faller omkull, får en lårbenshalsfraktur 
och hamnar på sjukhus för behandling. 
Men de är gamla och skröpliga män-
niskor, så dödligheten är stor.

I dag utförs ett gott arbete för att de 
äldre skall behålla sin balans och sina 
funktionsmöjligheter. Det är inte bara 
hemmen som är farliga för de äldre, 
utan en stor del av skadorna sker också 
på vårdhem.

– Man försöker minska fallskadorna 
med till exempel madrasserade byxor 
och har faktiskt fått resultat, berättar 
Pär Slätis.

Konsten
Konst som en läkande faktor är sedan 
länge iakttaget och erkänt. Pär Slätis 
är mycket intresserad av konst, främst 
teckning och måleri. Redan som ung 
läkare intresserade han sig för hur läro-
böckerna i anatomi var illustrerade. 

Slätis har själv alltid tyckt om att 
teckna och vid tiden för sin pensionering 
tog han också upp måleriet. I hans hem 
i Grankulla fi nns ett gästrum där en del 
av hans målningar hänger. Mest är det 
oljemålningar och akvareller med namn 
som ”Målarens hustru och dotter på 
stranden”. ”Jag körde i snöyra bakom ett 
stocklass”och ”Flickan i parken”.

Och så min favorit bland dem jag 
såg, ”Dandyn”. En herre i frack och 
chapeau-claque. Inte alls döende, som 
Nils Dardels dandy. – Högst vital och 
kanske litet överförfriskad, konstaterar 
Slätis, vars efternamn förresten skall 
uttalas med långt e-ljud.

Men någon dandy är Pär Slätis inte, 
och har inte varit. – Nej! Verkligen 
inte, jag har inga förutsättningar att 
vara det!

Så. Höll vi oss till de utlovade fem 
procenten?

Tom Ahlfors
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Seppo Santavirta 
5.12.1945–22.6.2005

Professorn i ortopedi och traumatologi 
Seppo Sakari Santavirta från Helsing-
fors universitet avled i en plötslig 
hjärtattack den 22 juni 2005 bara 59 
år gammal. Han var född i en läkarfa-
milj men förlorade sina båda föräldrar 
redan i skolåldern. Efter värnplikten 
följde han faderns fotspår och begav 
sig  till Schweiz för att studera medicin 
vid universitetet i Zürich, från vilket 
han utexaminerades som färdig läkare 
1972. Han försvarade också sin första 
doktorsavhandling ”Hyperplastische 
Schleimhautveränderungen im Dünn- 
und Dickdarm bei Morbus Menetrier” 
vid samma universitet 1973. Efter sin 
återkomst till Finland började han 
specialisera sig i kirurgi vid Helsingfors 
universitets centralsjukhus samtidigt 
som han förberedde sin andra doktors-
avhandling ”Tourniquet ischaemia”, som 
han försvarade 1979. Han blev specialist 
i ortopedi och traumatologi 1980.

Största delen av sin aktiva karriär 
arbetade han på Helsingfors universitets 
centralsjukhus, men han satte även stort 
värde på sin utbildning och arbetet vid 
Invalidstiftelsens sjukhus Orton där han 
var avdelningsläkare från 1986–1996. 
År 1996 blev han utnämnd till profes-
sor i ortopedi och traumatologi vid 
Helsingfors universitet efter att alla fyra 
internationella sakkunniga hade place-
rat honom i första förslagsrum. 

Seppo Santavirta och jag grundade 
tillsammans en internationell tvärveten-
skaplig forskargrupp i muskuloskeletala 
och infl ammatoriska sjukdomar som 
man kallade (TULES-gruppen). Denna 
forskargrupp utnämndes till nationell 
spetsenhet av Finlands Akademi för 
åren 2000–2005 och till en nationell 
doktorandskola av undervisningsminis-
teriet för åren 2003–2006. Denna tvär-
vetenskapliga forskargrupp har särskilt 
koncentrerat sig på biomaterial och 
deras användning i konstgjorda höfter 
som reservdelar för människan samt i 

IN MEMORIAM

vävnads teknologiska tillämpningar. Den 
kanske viktigaste prestationen har varit 
produktionen av en diamantbeläggning 
som kan utnyttjas för bl.a. ledproteser 
och har visat sig ha en utmärkt biokom-
patibilitet. Om detta handlade Seppo 
Santavirtas tredje doktorsavhandling 
”Compatibility of the totally replaced 
hip. Reduction of wear by amorphous 
diamond coating”; han blev fi losofi e 
doktor från Kuopio universitet 2003 
efter att ha studerat och forskat under 
handledning av professorn i biomate-
rialteknologi Reijo Lappalainen. Över 

50 forskare från 21 länder har besökt 
TULES-gruppen som gästforskare, 
och många av dem har senare fått en 
professur eller docentur eller arbetar 
utomlands som post doc-forskare. 

Seppo Santavirta var en mycket fl exi-
bel och kreativ vetenskapsman. Trots 
att han som sportsman tyckte mera om 
individuella sporter, var han en god 
gruppmedlem som alltid uppmuntrade 
unga människor att göra det mesta av 
sin talang. Han var lojal mot sina seni-
ormedarbetare och en man vars ord man 
kunde lita på. 
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Hans intresse för idrott ledde honom 
ursprungligen till studier i idrottsme-
dicin och idrottsskador samt senare 
trafi kolyckor och sjukdomar i rörelseor-
ganen i största allmänhet. Redan tidigt 
kom han med betydelsefulla bidrag till 
forskningen om occipito-atlanto-axiala 
sjukdomar. Han beskrev halsryggradens 
förändringar hos traumapatienter, led-
gångsreumatism och juvenil reumatoid 
artrit, spondylartropatier, psoriasis och 
Downs syndrom. Studierna omfattade 
också beskrivningar av den kirurgiska 
behandlingen och långtidsprognosen. 
Dessa arbeten intresserade särskilt kol-
legerna i Japan som han ofta besökte 
och bland vilka han hade många goda 
vänner. Senare började han också 
studera biomaterial och artroplastier. 
Tillsammans med Kaj Tallroth beskrev 
han den aggressiva formen av aseptisk 
lösgörning,vilket ledde till en synnerli-
gen tilltalande serie publikationer om 
mekanismerna för proteslossning av 
höftimplantat. Avhandlingen tog upp 
såväl patobiologiska processer från 
främmande kroppsreaktioner och im-
munsvar som kirurgisk behandling på 
längre sikt. Han insåg redan tidigt be-
tydelsen av främmande kroppar och de 
lymfocytmedierade immunreaktionerna 
i proteslossningen. Därför sökte han 
samarbete med fysiker som arbetade 
med en plasmaacceleratormetod för att 
producera högklassig diamantbelägg-
ning på glidytorna av konstgjorda höfter 
för att minska slitage och korrosion. 
En mycket långvarig vän, docent Mika 

Hukkanen, som vid den tidpunkten 
arbetade vid professor Julia M. Polaks 
laboratorium i London, bidrog också till 
uppkomsten av alldeles utomordentligt 
goda och citerade arbeten om neuropep-
tider och innervationen av ledmembran 
och benvävnad.

Seppo Santavirta tyckte om både att 
forska och att arbeta med patienter; 
han glömde aldrig bort att patienten 
är en människa med sina egna känslor 
och sitt unika liv även då hon ligger i 
en sjukhusbädd. Han gjorde en hel del 
arbete om "coping" och livskvalitet till-
sammans med sin fru tf. professor Nina 
Santavirta och matematikern, fi losofi e 
doktor Svetlana A. Solovieva som redan 
tidigt anslöt sig till gruppen efter emigra-
tionen från Ryssland. 

Det mesta av Seppo Santavirtas forsk-
ning karakteriserades av starka interna-
tionella kopplingar och nätverk, och han 
var medlem i ett antal internationella 
medicinska tidskrifters redaktionskom-
mittéer. Sin mest betydelsefulla insats 
gjorde han dock som medredaktör i 
Acta Orthopaedica Scandinavica där 
han medverkade från 1989 fram till sin 
död. Under denna tid redigerade han 
hundratals manuskript och uppmunt-
rade många internationellt ansedda 
forskare och kliniker att skriva artiklar 
och översiktsartiklar till Acta. 

Seppo Santavirtas alltför tidiga död 
avslutade en lång ortopedisk forskar-
karriär som inte visade några tecken på 
att försvagas. Under sitt sista levnadsår 
hann han redan publicera 15 vetenskap-

liga artiklar i internationella tidskrifter. 
Några av hans sista arbeten publiceras 
i nästa nummer av Acta Orthopaedica, 
en ledare om biotribologi och en över-
siktsartikel i samarbete med några av 
hans nära vänner och medarbetare om 
läkemedelsbehandling av ledgångsreu-
matism. 

Seppo Santavirta var en begåvad och 
mångsidig talang, vilket också refl ek-
terades i hans fritidsintressen. Han var 
en ivrig idrottsman med en lång aktiv 
karriär inom tävlingsskridskoåkning. 
Han var ordförande för det fi nländska 
skridskoförbundet 1978–1979, och 
från 2001 var han ordförande för ban-
cyklingsförbundet i Finland. Men han 
hade även helt andra strängar på sin 
lyra; han var mycket konstintresserad 
och förbättrade fortlöpande sina kun-
skaper speciellt i fi nsk konst. Han var 
en karismatisk person som ville göra 
saker på sitt eget sätt och föredrog att 
handla annorlunda och bättre än på det 
sedvanliga sättet. Han slappnade av och 
njöt mest av livet tillsammans med sin 
familj på sommarstugan i Högsåra i den 
fi nländska skärgården. Hans förtidiga 
död är en oersättlig förlust för den fi n-
ländska och internationella ortopedin, 
för hans vänner och medarbetare men 
särskilt för hans hustru Nina samt sö-
nerna Torsten och Robin. 

Yrjö T. Konttinen          
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Katarina Rosenlöf 
12.3.1958-26.12.2004

Docenten och specialisten i inre medicin 
och nefrologi Katarina Rosenlöf rycktes 
bort mitt i livet av tsunamin i Khao 
Lak i Thailand annandag jul 2004. I 
jättefl odvågen omkom också Katarinas 
make Pertti Lammi och deras son Viktor. 
Familjens yngsta medlem, sonen Viljam, 
räddades som genom ett under.

Ebba Katarina Rosenlöf var född i 
Helsinge 12.3.1958. Efter att ha tagit 
studenten vid Nya Svenska Samskolan 
i Helsingfors år 1977 inledde hon sina 
medicinska studier vid Helsingfors 
universitet. Hon avlade medicine licen-
tiatexamen år 1984 och disputerade för 
medicine doktorsgraden år 1987. Hon 
utbildade sig i invärtes medicin och 
nefrologi och fi ck specialisträttigheter 
inom bägge specialiteterna 1991 res-
pektive 1993. År 1998 utnämndes hon 
till docent i inre medicin vid Helsingfors 
universitet.

Som den mångsidigt begåvade män-
niska Katarina var, nådde hon framgång 
och fi ck erkänsla både som akademiskt 
och som praktiskt verksam läkare. Re-
dan under studietiden stod hennes håg 
till forskningen. Hon blev medlem av en 
aktiv och internationellt erkänd forskar-
grupp vid Minervainstitutet, där hon fi ck 
till uppgift att studera erytropoetinets 
biogenes. Hon tillägnade sig snabbt en 
betydande kunskap och färdighet i fråga 
om ett fl ertal laboratoriemetoder av ty-
pen radioimmunologisk analysmetodik, 
rening av proteiner och receptorstudier. 
De metodologiska arbetena utmynnade 
i hennes doktorsavhandling ”Eryth-
ropoietin: Receptor and Comparison 

with Renin Substrate”. Efter doktorsav-
handlingen publicerade hon ett fl ertal 
likaså värdefulla, huvudsakligen kliniska 
forskningsarbeten kring erytropoetin 
och järnomsättning i samband med re-
nal anemi och infl ammationsassocierad 
anemi.

Sin kliniska utbildning fi ck Katarina 
vid IV medicinska kliniken på Uni-
onsgatan 38. Hennes bakgrund som 
forskare gjorde att det föll sig naturligt 
för henne att efter specialisering i in-
värtes medicin söka sig till nefrologin. 
Behandlingen av renal anemi hade 
under 1980-talet undergått en genom-
gripande förändring i och med att man 
efter isolering och kloning av den gen 
som kodar för erytropoetin hade kun-
nat framställa rekombinant humant 
erytropoetin. Katarina som själv hade 
möjlighet att följa erytropoetinets effekt 
hos njursjuka har beskrivit den som 
närapå ett mirakel. Hennes goda teore-
tiska kunskaper kom väl till pass också 
i kliniska sammanhang. Hon blev den 
ledande experten i vårt land på området 
erytropoetin, järnomsättning och renal 
anemi, och hon anlitades fl itigt som 
föreläsare på kurser och klinikmöten. 
Hon skrev uppskattade översikter om 
erytropoetin i nationella tidskrifter. En 
höjdpunkt på hennes akademiska bana 
var uppdraget som fakultetsopponent 
vid Uppsala universitet år 1996.

Katarina verkade från 1993 som spe-
cialistläkare i nefrologi vid Helsingfors 
universitetscentralsjukhus. Det krävande 
arbetet med de kroniskt njursjuka upp-
levde Katarina som både meningsfullt 
och givande. Hon arbetade aktivt för att 
patienterna genom självdialys skulle få 
kontroll över sin egen behandling, och 
hon var ansvarig läkare på Dialysstation 
Soura i Helsingfors. Hon var hängiven 
sitt kliniska värv, samvetsgrann i sin 
bedömning och pliktmedveten i sina 
beslut. För sina patienter var hon en god 
och ansvarskännande läkare, och ar-
betskamraterna på nefrologiska kliniken 
satte värde på hennes sakkunskap och 
erfarenhet samt på hennes kollegialitet 
och vänskap.

Redan under 1990-talet hade Katarina 
förvärvat undervisningserfarenhet och 
hon hade kontinuerligt anlitats som 
föreläsare och meddelat klinisk grup-

pundervisning för medicine kandidater. 
I april 2004 utnämndes hon till klinisk 
lärare vid avdelningen för medicin vid 
Helsingfors universitet. Hon intresserade 
sig inte bara för den praktiska undervis-
ningen utan också för de pedagogiska 
frågeställningarna; hon deltog aktivt i 
den pedagogiska diskussionen. Det var 
med samma omsorgsfullhet och nog-
grannhet hon gick in för sitt lärararbete 
som för sitt patientarbete. Avdelningen 
för medicin är tacksam för hennes insats 
för att utveckla undervisningen i nefro-
logi inom primärutbildningen. Det var 
tydligt att hon trivdes i sitt arbete som 
lärare för blivande läkare, och det gick 
inte att ta miste på att studenterna upp-
skattade hennes undervisning.

Hos Katarina Rosenlöf sammansmälte 
vetenskaplig precision och gott kliniskt 
omdöme i kombination med en charm-
full spontanitet och ett chosefritt sätt till 
en ovanlig läkarpersonlighet. Hennes 
förmåga att formulera problemen och 
hitta argumenten var väl utvecklad, och 
hon gav sig inte förrän en oklar fråga 
var  grundligt utredd. Hon hade starka 
litterära intressen och en utpräglad 
känsla för det estetiska i tillvaron. Men 
hon insåg också värdet av att hålla sig 
i god fysisk kondition. I det privata 
deltog hon med intensitet i umgänget, 
och en diskussion med Kato blev ofta 
något utöver det vanliga, något som inte 
lämnade motparten oberörd. Kurskam-
raterna har vittnat om festliga middagar 
i glada vänners lag under studietiden. 
Senare intog moderskapet en central 
plats i hennes liv, och det var tydligt att 
hon och maken under fritiden gick upp 
i sitt hem på Brändö, sitt sommarställe i 
Sibbo skärgård och i synnerhet i sönerna 
och deras fritidsintressen.

En omtyckt och uppskattad kollega 
har lämnat oss mitt i livet, ett liv som 
sjöd av aktivitet och var fyllt av hopp 
och framtidstro. Våra tankar dröjer hos 
Katarinas föräldrar och bror med familj 
och, mest av allt, hos lille Viljam.

Tom Pettersson

IN MEMORIAM
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