
DICINSK KOMMENTAR MEDICINSK KOM

3270 LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 95  •  NR  30–31  •  1998

Trots den stora mängd publikatio-
ner som finns inom området är
mycket fortfarande oklart vad

gäller behandlingen av distala radi-
usfrakturer. I detta nummer av Läkar-
tidningen diskuterar Carl-Göran Hagert
behandlingen av främst intraartikulära
radiusfrakturer. Ämnet har nyligen ock-
så behandlats från patientskadesyn-
punkt, då distal radiusfraktur är den
vanligaste orsaken bakom anmälan till
Patientförsäkringen [1]. De flesta av
dessa anmälningar har sitt upphov i
frakturer som läkt med symtomgivande
deformiteter.

En bedömning av frakturens pro-
gnos kan dock göras vid det första be-
söket, och ligga till grund för en mer in-
dividualiserad behandling som både
kan minska antalet defektläkta frakturer
och särskilja de frakturer som kan be-
handlas på ett för patienten enklare sätt,
t ex utan gips. 

Faktorer förenade
med dålig prognos  
Det har länge varit en omdiskuterad

fråga huruvida det finns ett samband
mellan det radiologiska slutresultatet,
dvs det anatomiska läge frakturen läkt i,
och det funktionella resultatet, dvs gra-
den av kvarstående besvär. De flesta
studier har talat för ett sådant samband
[2, 3], medan sambandet har ifrågasatts
i vissa undersökningar [4]. Sambandet
får nu anses styrkt, även om det är väl
känt och inte helt ovanligt att ett dåligt
radiologiskt resultat kan vara förenat
med en utmärkt funktion, eller att ett
gott radiologiskt resultat förenas med

en dålig funktion. Även graden av
mjukdelsskada har stor betydelse för
det kliniska resultatet.

Graden av axial förkortning vid rönt-
genundersökning före reposition, dvs
nivåskillnaden mellan ulnaledytan och
den ulnara delen av radiusledytan, har
visats vara den starkaste prediktorn för
ett dåligt radiologiskt slutresultat. En
förkortning på mer än fyra millimeter
indikerar ett ogynnsamt resultat [5].

Det funktionella slutresultatet är
sämre efter intraartikulära frakturer
med ett ledytehak överstigande 1 milli-
meter [6, 7]. Engagemang av den dista-
la radioulnara leden har visats ge en för-
sämrad prognos [8], men rekonstruk-
tion av triangulära ligamentet eller stift-
ning av processus styloideus ulnae har
inte givit något förbättrat resultat [9].

Behandlingsprinciper
En individualiserad behandling in-

nebär att man med utgångspunkt i den
primära röntgenundersökningen och lo-
kalstatus bedömer frakturens prognos,
och utifrån denna väljer lämplig be-
handling. Detta val påverkas också av
patientens allmänna kondition, ålder
och förväntade krav på funktion. En be-
handling som är klart indicerad för en
yngre, aktiv patient med ett högenerge-
tiskt trauma kan vara olämplig för en
äldre, osteoporotisk patient med låga
funktionella krav. 

Schematiskt kan dock följande prin-
ciper föreslås: 

Obetydligt dislokerade frakturer.
Med detta avses en axial förkortning <2
mm och en dorsal vinkling på <5° räk-
nat från ett plan vinkelrätt mot radius
längsaxel. Denna typ av fraktur behand-
las lämpligen med ett elastiskt stödför-
band (elastisk linda ) i stället för gips.

Två prospektiva randomiserade stu-
dier har visat att behandling utan gips
ger ett likvärdigt radiologiskt resultat,
snabbare rehabilitering, bättre grepp-
styrka och likvärdig eller mindre smär-
ta [4, 10].

Måttligt dislokerade frakturerinne-
bär en felställning överstigande ovan-
stående, men med högst 4 mm axial
kompression. Dessa frakturer repone-
ras under adekvat smärtlindring och
gipsas. Handledens fixationsställning i
gipsen har undersökts i ett flertal studi-
er. Resultaten är motsägelsefulla; helt
klart är dock att den alltför vanliga fix-
ationsställningen med handleden i utta-
lad volarflexion och ulnardeviation
(Cotton–Loderposition), beskriven år
1900, inte har någon dokumenterad ef-
fekt att bibehålla repositionsresultatet.
Däremot har den visats öka frekvensen
komplikationer och försvåra mobilise-
ringen. Man bör därför undvika gips-
ning i en position som avviker mycket
från handledens funktionsställning.

Gipstiden har undersökts i en pro-
spektiv kontrollerad studie av reponera-
de frakturer hos äldre kvinnor. Gipsen
avlägsnades efter tre eller fem veckor.
Kortare gipstid gav ett likvärdigt radio-
logiskt resultat, något bättre rörlighet,
men framför allt signifikant mindre
smärta både direkt efter avgipsning och
efter ett år [11]. En prospektiv randomi-
serad studie av patienter i alla ålders-
grupper där man efter tre veckor i den
ena gruppen bytte till ett flexibelt för-
band har givit likartade resultat [12].

Vi rekommenderar därför att den nu
vanliga gipstiden fyra till sex veckor
minskas till tre till fyra veckor. Vi vill
också understryka Carl-Göran Hagerts
påpekande om vikten av instruktioner
till patienten om rörelseträning av fria
leder och högläge för att minska risken
för skulder-, hand- och fingersyndrom. 

Kraftigt dislokerade frakturerinne-
bär en axial kompression på minst 5
mm. Sannolikheten är stor att dessa
frakturer med gipsbehandling läker
med en betydande deformitet [5]. Att
externfixation ger ett bättre radiologiskt
slutresultat är helt klarlagt. Två pro-
spektiva studier med randomisering
mot gipsbehandling har visat bättre
funktionella resultat av primär extern-
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fixation hos yngre (< 50 år) patienter
[13, 14]. Externfixation har också visats
vara fördelaktig vid kraftigt dislokerade
frakturer upp till 75 års ålder [15]. Tiden
i externfixation bör normalt inte över-
stiga fyra till fem veckor [15].

Hos äldre osteoporotiska patienter
kan den nedsatta bentätheten ge pro-
blem med bl a pinnlossning. Öppen re-
position och cementering av frakturen
kan då vara ett alternativ. I en jämföran-
de studie av redislokerade frakturer vi-
sades cementering ge ett likvärdigt re-
sultat med externfixation, färre kompli-
kationer och snabbare rehabilitering
[16]. Cementering lämpar sig dock ej
för intraartikulära eller kraftigt kommi-
nuta frakturer. Utfyllnad av bendefek-
ten med hydroxiapatit har visat goda re-
sultat i pilotstudier, och kan troligen bli
en del av behandlingsrutinerna i framti-
den.

Intraartikulära frakturer. Den ope-
rativa behandlingen av intraartikulära
frakturer beskrivs av Hagert. Det bör
dock framhållas att trots att artrosfre-
kvensen är ökad så är det funktionella
slutresultatet detsamma efter intraarti-
kulära frakturer som efter extraartikulä-
ra, om inte den kvarvarande inkongru-
ensen överstiger 1 mm [6, 7]. Detta för-
hållande kvarstår även vid en 30-års-
uppföljning [6].

Operationsindikationen för intraarti-
kulär felställning har därför beskrivits
som en inkongruens överstigande 1 mm
som kvarstår efter sluten reposition [6,
7], och är naturligtvis även beroende
av patientens ålder och funktionella
krav.

När bör 
en radiusfraktur röntg as?
Som redan nämnts är röntgenbilden

före reposition av stort värde för att be-
döma prognosen. Bara i de fall där det
är omöjligt att få en undersökning inom
rimlig tid bör man avstå från röntgen
före en eventuell reposition. Om reposi-
tion utförts måste resultatet kontrolleras

med en efterföljande röntgenundersök-
ning.

Redislokationer kan inträffa mer än
två veckor efter skadan, men detta är
sällsynt [17]. Frakturen är oftast fortfa-
rande lätt att rereponera fram till tio till
fjorton dagar efter skadan, och detta är
en lämplig tid för nästa lägeskontroll.
De frakturer som reponerats och gips-
fixerats kontrolleras alltså med röntgen
efter tio till fjorton dagar. I enstaka fall
av lindrigt dislokerade frakturer som ej
reponerats kan röntgenkontroll vara in-
dicerad, företrädelsevis frakturer som
ligger strax under de felställningar som
indicerar reposition.

Vid behandling med externfixation
har redislokationsfrekvensen i flera stu-
dier visat sig vara mycket låg, och des-
sa frakturer behöver ej röntgas rutin-
mässigt efter tio till fjorton dagar. En
klinisk kontroll är däremot indicerad,
och om man därvid finner t ex tecken till
lossning av instrumentet är röntgenun-
dersökning nödvändig.

Är en läkningskontroll
värdefull? 
Behovet av en avslutande röntgen-

kontroll efter avgipsning har diskute-
rats i Läkartidningen vid flera tillfällen
under de senaste åren, bl a mot bak-
grund av det ökande antalet anmälning-
ar till Patientförsäkringen på grund av
defektläkta radiusfrakturer [1]. När tre
veckor har gått sedan frakturen uppstod
är sannolikheten synnerligen liten för
att läget skall kunna påverkas med slu-
ten reposition. Målet för en sen rönt-
genkontroll kan därför inte vara att
eventuellt göra ett repositionsförsök.
Två prospektiva randomiserade studier
har visat att det radiologiska slutresul-
tatet är detsamma oavsett om gipstiden
varit tre eller fem veckor [11, 12]. Hu-
ruvida det röntgenmässiga resultatet
kan påverkas av en ännu längre fixa-
tionstid är inte undersökt men, utgåen-
de från andra undersökningar [4], ter
det sig mycket osannolikt.

Det är alltså inte meningsfullt att
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trauma hos 36-årig man.

Frakturen behandlad med primär
externfixation och perkutan stiftning.



rutinmässigt röntga patienten vid av-
gipsningen och utsträcka fixationsti-
den om frakturen inte visar sig sä-
kert läkt på röntgen. Dessutom försäm-
rar en förlängd fixation det funktionella
resultatet, åtminstone på kort sikt [4, 11,
12].

Vi finner således ingen indikation
för en rutinmässig röntgenologisk slut-
kontroll. Patienter hos vilka man på kli-
niska grunder misstänker att frakturen
läkt med signifikant deformitet bör få
ett återbesök med röntgen, så att man
kan sammanväga radiologiskt och
funktionellt resultat och ta ställning till
om rekonstruktiv åtgärd är indicerad. 

Redislokation 
För de frakturer som redislokerat till

ett oacceptabelt läge vid röntgenkon-
troll efter en till två veckor har rereposi-
tion och gips visat sig vara av mindre
värde, särskilt vid axial kompression
[18]. Externfixation har givit ett bätt-
re radiologiskt slutresultat och har bli-
vit en vanlig behandling av redisloka-
tion.

Komplikationsfrekvensen har dock
varit relativt hög [19] och det funktio-
nella resultatet har ännu inte visats vara
bättre än rereposition och gips [19]. Det
är viktigt att ha detta i åtanke vid ställ-
ningstagande till behandling, speciellt
för patienter med låga funktionella
krav. Som nämnts ovan har öppen repo-
sition och cementering visats ge jäm-
förbara resultat med externfixation, lik-
som färre komplikationer, men meto-
den lämpar sig inte för alla redislokera-
de frakturer [17].

Hur minskar vi
antalet missnöjda patienter?
Med en mer aktiv behandling och

bättre information kommer antalet
missnöjda patienter att minska. 

Ett typiskt exempel på en patient
som, med rätta, är missnöjd med resul-
tatet av frakturbehandlingen är en yng-
re person som efter ett kraftigt trauma
ådragit sig en kraftigt dislokerad distal

radiusfraktur. Dessa frakturer kan ofta
primärt reponeras till ett förvånansvärt
gott läge, men sannolikheten för re-
dislokation är hög.

Om sedan röntgenkontrollen utförs
tidigt, t ex efter sex till sju dagar, har re-
dislokationen inte avslutats och man
finner då kanske lägesförändringen ac-
ceptabel. Risken att frakturen redislo-
kerar ytterligare och läker med en avse-
värd deformitet är då mycket stor. I ett
fall som detta är primär externfixation
ett bättre alternativ.

Antalet defektläkta frakturer kan
minskas med en individualiserad be-
handling, där valet av behandling styrs
av frakturens utseende och prognos, kli-
niskt status och patientens funktionella
krav. Det kommer dock fortfarande att
finnas ett antal frakturer som läker med
deformitet och ledinkongruens, trots att
man försökt att optimera behandling
och tidpunkt för röntgenkontroll.

Som tidigare beskrivits i Läkartid-
ningen [20] är det därför väsentligt att
man informerar patienten om att den
slutna behandlingen, trots att den är den
lämpligaste i deras fall, medför en risk
för att handleden läker med en viss fel-
ställning, att det kan komma att sy-
nas att handleden varit bruten, men att
det funktionella resultatet ofta ändå är
gott.
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