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Smärtlindring vid reposition
av främre axelledsluxation med
intravenös administrering av
opioider och muskelrelaxantia
skapar ofta ett behov av över-
vakning på grund av kvarståen-
de sederingseffekt efter reposi-
tionen. Vi presenterar här en
metod för smärtlindring utan
påverkan av patientens allmän-
tillstånd, genom analgesi med
lokalanestetika intraartikulärt. 

Luxationer i axelleden sker oftare än
luxationer i alla andra leder sammanta-
get [1, 2]. Det är en relativt vanligt före-
kommande anledning till besök på våra
akutmottagningar [3, 4]. Genesen är of-
tast våld mot abducerad, extenderad
och utåtroterad arm. Diagnosen ställs
för det mesta enkelt genom fysikalisk
undersökning. Röntgen kan bekräfta
misstanken och påvisa eventuell samti-
dig fraktur. Tuberculum majus-fraktur
(avulsion av m supraspinatus-, infraspi-
natus- och teres minorfästena) före-
kommer i 5–15 procent och Hill–Sachs-
defekt (kompressionsfraktur av poste-
riora, laterala delen av humerushuvudet
till följd av våld mot kanten av fossa
glenoidale) i 35–54 procent av fallen [4,
5]. Collum chirurgicum humeri-fraktur
i samband med luxation föreligger säl-
lan, men är den fraktur som kan påver-
ka det akuta handläggandet.

Ett flertal repositionstekniker finns
beskrivna [1, 4, 6, 7].

Behovet av analgetika och muskelre-
laxantia varierar med metod och pa-
tient. I de allra flesta fall kräver de som
uppsöker sjukvård någon form av
smärtlindring och muskelavslappning,
särskilt vid förstagångsluxation. Detta

kan ske med kort narkos eller intravenös
administrering av opioider och benso-
diazepiner. I båda fallen uppstår ofta ett
övervakningsbehov efter repositionen
på grund av kvarstående sederingsef-
fekt. Denna kan vara markant och om-
fatta andningsdepression när smärtsti-
mulit väl eliminerats.

Metod
Sedan diagnosen ställts och distal-

status kontrollerats, placeras patienten
sittande på en stol eller brits. Akromion,
caput humeri och den urgröpning som
bildas under akromion genom caputs
luxerade läge, det så kallad sulcus sign,
palperas ut. För att säkerställa att punk-
tionen sker ovan n axillaris, markeras
ungefärlig position av nervens passage
genom m deltoideus, 4–5 cm nedom
akromion. Efter huddesinfektion punk-
teras leden med nål, 22 G/0,7×50 mm,
vanligtvis använd för intramuskulära
injektioner, strax under akromion, rakt

lateralt ifrån och något kaudalt riktat.
Aspiration kan påvisa hemartros, vanli-
gen beroende på kapsel-/labrumskada.
20 ml prilokain 10 mg/ml (Citanest) el-
ler 20 ml lidokain (Xylocain) av samma
styrka injiceras därefter. Efter 10–15
minuter kan repositionen utföras, i våra
händer oftast i framstupa läge på brits
med en kombination av traktion och
skapularotation. Sedan leden repone-
rats kan patienten själv resa sig upp. Ve-
derbörande är också klar och orienterad
och inte i behov av någon extra över-
vakning.

Efter röntgenkontroll och förnyat
distalstatus kan patienten lämna akut-
mottagningen utan assistans. Immobili-
sering efter främre axelledsluxation har
inte visat sig påverka den framtida re-
luxationsrisken [5], men en slynga un-
der någon eller några dagar kan använ-
das om patienten upplever detta posi-
tivt.

Patienter 
Vid akutmottagningen på Danderyds

sjukhus har 20 patienter med främre ax-
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Figur 1. Anatomiska förhållanden vid
intraartikulär injektion med
lokalbedövning, höger axel. 



elledsluxation behandlats med intraarti-
kulär bedövning enligt den ovan be-
skrivna metoden. Det var 5 kvinnor och
15 män, i åldrarna 29–86 år, med primär
luxation i 15 fall och recidiv i 5. I samt-
liga fall utom ett kunde reposition ge-
nomföras utan tillägg av andra medici-
ner. Någon större kraft eller förändrad
teknik, jämfört med reposition med in-
travenös medicinering enligt vår tidiga-
re rutin, krävdes ej. Det fall som ej lyck-
ades i lokalbedövning fick intravenös
smärtlindring och muskelavslappning
och kunde därefter reponeras. 

Komplikationer
Några rapporter om komplikationer

eller negativa biverkningar vid intraarti-
kulär analgesi vid reposition av främre
axelledsluxation föreligger för närva-
rande ej [3, 8, 9]. Inte heller i våra fall
har några komplikationer noterats. Vi
använde prilokain istället för lidokain
på grund av dess lägre toxicitet, som gör
preparatet mer lämpligt då höga doser
behöver ges.

Allergisk reaktion vid injektion av
lokalanestetika är sällsynt (mindre än
1/1 000), men risken föreligger natur-
ligtvis som vid varje tillfälle då lokalan-
estetika används. Detsamma gäller rela-
tiv överdosering vid accidentell intra-
vasal injektion. Centralnervösa prodro-
malsymtom som oro, berusningskänsla,
hörselförändring, dubbelseende, yrsel
och artikulationssymtom kan då uppträ-
da. Injektionen skall då omedelbart av-
brytas, intravenös infart och beredskap
för assisterad andning upprättas. Risken
för det sistnämnda må dock bedömas
som liten, då ett extravasalt läge rimligt-
vis kan säkerställas med fri rörlighet av
nålen i det intraartikulära rummet.

Methemoglobinemi är en biverkning
som kan förekomma vid höga doser av

prilokain. Tillståndet är reversibelt med
metylenblått, 1 mg/kg kroppsvikt i in-
travenös injektion, och har kliniskt en-
dast betydelse för patienter med grav
anemi eller uttalad hjärtsvikt, vilket säl-
lan är fallet med luxationspatienten.

Infektion efter intraartikulära injek-
tioner eller aspirationer är generellt
mycket ovanligt. Inga tidiga eller sena,
ytliga eller djupa infektioner finns hel-
ler hittills beskrivna. Normal aseptisk
teknik, som alltid vid ledpunktion, bör
dock självklart tillämpas.

Diskussion
Främre axelledsluxation är ett smärt-

samt tillstånd. Smärtan orsakar musku-
lär spasm, som bedöms vara största
hindret för reposition [4, 6, 9, 10]. Det-
ta kan motverkas av intravenöst givet
analgetika (t ex opioider) och muskel-
relaxantia (t ex bensodiazepiner), eller
angripas på platsen för det nociceptiva
stimulit. Användning av lokalanestesi
för smärtlindring inom knäledsartro-
skopin är väl etablerad [11, 12]. Intraar-
tikulär administrering av lidokain i ax-
elleden för analgesi vid reposition av
främre axelledsluxation introducerades
1991 [8]. 

Redovisat i studie
En prospektiv, randomiserad studie,

med jämförelse mellan denna metod
och reposition av främre axelledsluxa-
tion med intravenös administrering av
analgetika och muskelrelaxantia, redo-
visades 1995 [9]. I denna studie förelåg
en statistiskt signifikant differens med
kortare behandlingstid på akutmottag-
ningen, minskat behov av övervakning
samt lägre förekomst av illamåen-
de/kräkning i lokalbedövningsgruppen.
Ingen skillnad avseende antalet lyckade
repositioner, subjektiv smärta enligt

VAS-skala eller antalet komplikationer
såsom nervskada eller fraktur fanns
mellan metoderna.

Resultatet 
tillfredsställande
På akutmottagningen, Danderyds

sjukhus, har reposition av främre axel-
ledsluxation med intraartikulär analge-
si prövats med tillfredsställande resul-
tat. I samtliga fall utom ett kunde repo-
sition genomföras utan tilläggsmedici-
nering. Någon större kraft eller föränd-
rad repositionsteknik jämfört med repo-
sition med intravenös medicinering
krävdes inte. Metoden har inneburit
snabb handläggning och minimerad re-
sursåtgång. 

Intraartikulär analgesi vid reposition
av främre axelledsluxation förefaller lo-
giskt, mer behagligt för patienten, en-
kelt att genomföra, säkert samt kost-
nadseffektivt. Hittills har endast förde-
lar påvisats jämfört med våra tidigare
rutiner med smärtlindring via intrave-
nös medicinering.
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Figur 2.
Intraartikulär
injektion med
lokalbedövning på
patient, vänster
axel.


