
Distal radiusfraktur är den
skada som oftast ger upphov till
anmälan till Patientförsäkring-
en. Rutinerna vid den typen av
armbrott kan antagligen för-
bättras, och antalet missar där-
med minskas. Här beskrivs han-
teringen av två fall som bägge
ledde till anmälan, och där er-
sättning för patientskada utgick
i det ena.

Den vanligaste enskilda skadan som
förorsakar anmälan till Patientförsäk-
ringen är distal radiusfraktur. I en mind-
re del av fallen är det fråga om behand-
lingskomplikationer på grund av gips-
tryck och sårinfektioner efter operativa
ingrepp. I de flesta fall har emellertid
anmälan gjorts på grund av kvarvaran-
de besvär, som satts i samband med att
frakturen läkt i ett inte acceptabelt läge,
vanligen beroende på en felställning
som uppkommit under immobilise-
ringstiden. Drygt tio sådana fall har an-
mälts årligen; i cirka 80 procent av des-
sa har ersättning utgått.

Det är möjligt att vissa rutiner vid
uppföljning av patienter med distala ra-
diusfrakturer kan förbättras. Detta illu-
streras med följande två, till Patientför-
säkringen anmälda, fall.

Feltolkade röntgenbilder
Det första fallet, en 37-årig kvinnlig

lokalvårdare, som tidigare utretts för
endokrinologisk hypokalcemi och som
uppbär halvt sjukbidrag för fibromyal-
gi, ådrog sig i december 1993 vid en
fallolycka, en distal högersidig radius-
fraktur. Hon sökte samma dag vid sjuk-

husets akutmottagning, där det konsta-
terades att hon fått en bajonettställd di-
stal radiusfraktur.

Då patienten hade svåra smärtor re-
ponerades frakturen i intravenös regio-
nal anestesi och fixerades med en sed-
vanlig gipsskena utan föregående rönt-
genundersökning. Efterföljande rönt-
genundersökning visade en komminut
distal radiusfraktur utan nämnvärd fel-
ställning samt en fraktur genom proces-
sus styloideus ulnae (Figur 1). Följande
dag sökte patienten ånyo akutmottag-
ningen på grund av värk och domning i
höger tumme. Gipset bröts därför upp
vid tumbasen.

Vid 9-dagarskontrollen uppgav pati-
enten visst tryck mot höger lillfinger
och gipsen lättades över det ömma om-
rådet. Röntgenkontroll utfördes och
röntgensvaret löd »Höger handled i
gips. Oförändrat läge». En senare efter-
granskning av röntgenbilderna visade
att det förelåg en anmärkningsvärd vo-
lar felställning av det distala fragmentet
(Figur 2).

Vid slutkontrollen fyra veckor efter
skadetillfället avlägsnades gipset och
man konstaterade okulärt en lätt axial
kompression med sedvanlig svullnad
och ömhet. På grund av svår värk och

stelhet sökte patienten distriktsläkare
två veckor senare och remitterades till
ortopedkliniken.

Undersökningen visade en volar lux-
ation av carpus, med nästan helt upp-
hävd flexion och extension, 5 graders
supination och 35 graders pronation.
Röntgen visade en volar felställning på
30 grader och en påtaglig »ulna plus»
(Figur 3).

Patienten remitterades till handkir-
urgisk klinik, där man ett halvår senare
korrigerade den volara felställningen
med en osteotomi. Därefter har tillstån-
det förbättrats.

Skadan ersattes med motiveringen
att vid 9-dagarskontrollen hade rönt-
genbilderna feltolkats och volarbock-
ningen förbisetts. På denna 37-åriga pa-
tient borde operativ åtgärd, till exempel
transfixering, ha utförts.

Enligt ändrad rutin
gjordes ingen slutröntgen
En 41-årig man ådrog sig i maj 1996,

i samband med ett fall, en vänstersidig
distal radiusfraktur. Patienten sökte
samma dag och röntgen visade en distal
radiusfraktur med förkortning och en
dorsalbockning på 45 grader med en ut-
talad dorsal kompression och ett ulnart
triangelformat ledytebärande avlöst
fragment (Figur 4).

Frakturen reponerades i narkos och
fixerades med en sedvanlig gipsskena.
Efterföljande röntgenkontroll visade att
förkortningen och dorsalbockningen
hävts.  Kontrollröntgen nio dagar sena-
re visade en lätt ökad kompression och
att det nu förelåg en dorsalbockning på
20 grader (Figur 5). Den uppkomna fel-
ställningen accepterades.

Drygt fyra veckor efter olyckan av-
lägsnades gipset. Patienten uppgav då
stelhet i tumme och pekfinger och ordi-
nerades rörelseträning. Ingen röntgen-
kontroll utfördes vid detta tillfälle, då
man ändrat rutinen vid kliniken. Vid 4-
veckorskontrollen skulle röntgen nu en-
dast göras om det förelåg något onor-
malt som motiverade detta.

Patienten fick ingen återbesökstid,
men återkom tre veckor senare på grund
av smärta, stelhet och låsningar i hand-
leden. Det förelåg även en kraftig in-
skränkning med 30 graders extension,
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Det finns distala radiusfrakturer som inte
är läkta efter fyra veckor. Hur upptäcks
dessa om slutröntgen inte utförs?
Slutröntgen ingår inte alltid i rutinen.



15 graders flektion, noll graders ulnar-
och radialdeviation samt endast någon
grads prosupination. Röntgenunder-
sökningen visade att sedan föregående
röntgen hade den radiala kompressio-
nen ökat med drygt en halv centimeter
och det förelåg inkongruens i den dista-
la radio–ulnarleden (Figur 6).

Patienten remitterades till handkir-
urg och i september gjordes en öppen
reposition och fixering av den distala ra-
dio–ulnarleden. Då tillståndet inte
nämnvärt förbättrades gjordes två må-
nader senare en resektion av caput ul-
nae.

Trots det dåliga slutresultatet utgick
inte ersättning för patientskada i det här
fallet, då behandlande läkare följt de ru-
tiner för 4-veckorskontroll som gäller
vid kliniken och då det vid undersök-
ningen inte fanns tecken på instabilitet.
Då dessa rutiner idag förekommer vid
ett flertal av de ortopediska klinikerna
får de dessutom anses som vedertagna.

Vissa radiusfrakturer
bör föjas upp särskilt
Dessa fall gör oss uppmärksamma

på att distala radiusfrakturer inte är en
enhetlig grupp utan kräver individuella
hänsyn, även vad beträffar uppföljning-
en. De flesta distala radiusfrakturer kan
behandlas efter givna rutiner och anta-
let röntgenkontroller kan minimeras.
Vid frakturer med initialt stor felställ-
ning, flera fragment, volarbockning el-
ler ruptur av den radio–ulnara leden är
dock risken stor för sekundär disloka-
tion, det gäller även frakturer som vid
kontrollen efter 10–12 dagar ger ett in-
stabilt intryck.

Även om en röntgenundersökning
före repositionen inte utförs av medi-
cinska skäl kan okulärt status före repo-
sitionen i kombination med repositions-
bilder ge en god uppfattning om fraktu-
rens stabilitet.

Om röntgenundersökningen vid
första återbesöket visar en måttlig, men
klar, glidning av frakturytorna bör kan-
ske ytterligare en röntgenundersökning
göras, senast i samband med tänkt gips-
tagning. Detsamma gäller naturligtvis
om frakturen redan från början bedöms
som klart instabil med stor sekundär
dislokationsrisk.

I många fall bör sannolikt – om en
mer än marginell sekundär felställning
observeras vid första återbesöket – en
transfixering utföras, om inte medicins-
ka kontraindikationer föreligger.

Det finns distala radiusfrakturer som
inte är läkta efter fyra veckor. Hur upp-
täcks dessa om en slutröntgen inte ut-
förs?

Innan man av sparsamhetsskäl inför
ändrade rutiner måste eventuella nega-
tiva följdverkningar kartläggas och fö-
rebyggas.
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Figur 1. Radiusfraktur reponerad utan
föregående röntgen (fall 1).

Figur 2. Antydd volarfelvinkel vid
veckokontroll (fall 1).

Figur 3. Kraftig volar felställning och ulna plus vid senare kontroll (fall 1).
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Figur 4. Radiusfraktur med dorsal
felvinkel (fall 2).

Figur 5. Vid veckokontroll finns 20°
dorsal felvinkel (fall 2).

Figur 6. Ökad radialkompression och inkongruens i
radioulnara leden efter sju veckor (fall 2).


