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I artikeln beskrivs ett antal
vanliga problem i nedre extre-
miteterna – från knäled till stor-
tå– hos motionärer. Samspelet
mellan primärvård och specia-
listvård i behandlingen poängte-
ras. I vissa fall kan och bör ska-
dan handläggas inom primär-
vården från början till slut, me-
dan i andra, mer sällsynta fall
tidig remittering till specialist-
vård är nödvändig.

Behovet av forskning om
bästa behandlingsåtgärd på pri-
märvårdsnivå är stort. En ökad
utbildning inom ämnesområdet
motions- och idrottsmedicin be-
hövs både på primärvårds- och
specialistvårdsnivå dels för att
skapa förbättrade vårdprogram
där patientens fysiska funktion
sätts i centrum, dels för att ut-
veckla samspelet mellan pri-
märvård och specialistvård. 

Syftet med denna artikel är att be-
skriva hur vanliga överbelastningsska-
dor i de nedre extremiteterna bäst be-
handlas inom primärvården. Samtidigt
kommer vi att ange principer för sam-
spelet mellan primärvården och specia-
listvården. 

Överbelastningsskada defineras som
en skada där vävnadernas hållfasthet
har överskridits. Det finns ett flertal fak-
torer, både yttre (klimat, hårt underlag,
snabbt ökad träningsmängd, skor) och
inre (dålig rehabilitering efter äldre ska-
da, nedsatt allmäntillstånd), som kan
öka risken för en överbelastningsskada. 

Inte enbart den initiala utredningen

och behandlingen utan även den fortsat-
ta utredningen kan skötas i primärvår-
den innan patienten remitteras till spe-
cialistvården. Det är samtidigt viktigt
att ha klart för sig i vilket stadium pati-
enten behöver remitteras till specialist-
behandling för att inte riskera fördröjd
läkning och bortovaro från fysisk akti-
vitet i onödan. 

Den idrottsmedicinska forskningen i
Sverige ligger sedan många år väl fram-
me internationellt, och det finns en stor
kunskap om möjliga behandlingsalter-
nativ, rehabiliteringsåtgärder och ope-
rationsmetoder i de fall operation är
nödvändig. 

Informera om hur 
skador kan förebyggas  
Idag är det väl känt att allt fler sjuk-

domstillstånd både kan förebyggas och
behandlas med fysisk aktivitet. Högt
blodtryck, sockersjuka, hjärt– kärlsjuk-
dom, astma, osteoporos, övervikt och
olika muskuloskeletala problem är någ-
ra av de viktigaste av dessa tillstånd.

Om den positiva effekten av fysisk
aktivitet fortsatt kommer att diskuteras
i samhället under de närmaste åren kan
gruppen motionsaktiva med målsätt-
ningen att bibehålla hälsa och förebyg-
ga sjukdomar sannolikt förväntas öka. 

Promenader eller joggning hör till de
vanligaste aktiviteterna. I dag är det
också aktuellt för många medelålders
och äldre att delta i olika motionstäv-
lingar, det gäller också dem som är helt
utan tidigare tränings- eller tävlingser-
farenhet. Risken att drabbas av en över-
belastningsskada i fot, underben eller
knäled ökar då markant. Sannolikt har
hög kroppsvikt här en negativ inverkan. 

För att minska risken för att en över-
belastningsskada omintetgör möjlighe-
ten till fortsatt fysisk aktivitet är det an-
geläget att kunskap om förebyggande
av skador sprids till allmänheten på oli-
ka sätt. 

Primärvårdens
möjligheter 
Att undersöka och behandla en över-

belastningsskada ställer andra krav på
undersökande läkare än en akut skada.
En överbelastningsskada är oftast inte
lika enkel att behandla som en mindre

akut skada, där åtgärderna inte skiljer
sig speciellt mycket åt mellan olika pa-
tienter. Att stoppa en blödning, sy ihop,
gipsa, minska svullnad, immobilisera,
smärtlindra, avlasta och invänta läkning
följer oftast väl definierade riktlinjer,
och resultat och läkningstid går i de
flesta fall att uppskatta med god säker-
het. 

Vid en överbelastningsskada krävs
inte enbart att en sannolik diagnos mås-
te ställas med en gedigen undersökning,
utan det behövs även en noggrann ana-
lys av utlösande mekanismer samt kän-
nedom om patientens tidigare fysiska
aktivitetsnivå samt kapacitet att ta hand
om egna skador. 

Vid behandlingen av den äldre pati-
enten är kännedom om komplicerande
sjukdomar och medicinering, social
status och aktuell stressnivå nödvändig
för att kunna presentera en lämplig re-
habiliteringsplan, som patienten inte
bara kan acceptera utan även följa. 

När det gäller rehabilitering är det
många gånger av mindre vikt om reha-
biliteringsprogrammet är upplagt med
5, 10 eller 20 repetitioner; det viktiga är
att patienten gör minst enövning. 

Det finns i de flesta fall inga genvä-
gar till läkning med god hållfasthet; tål-
modig och energikrävande egenträning
är nyckeln till framgång. Inom primär-
vården finns oftast en god kännedom
om patientens totala situation, vilket
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underlättar det primära omhänderta-
gandet vid överanvändningsskador i
samband med både arbete, motion och
tävlingsidrott. 

NÅGRA VANLIGA ÖVER-
BELASTNINGSPROBLEM
Nedan presenteras några av de vanli-

gaste överbelastningsproblemen – från
stortån upp till knäleden – som kan
drabba den promenerande eller joggan-
de motionären. 

1. Hallux rigidus
Behandling i primärvård
Patienten söker i regel hjälp på grund

av smärta och stelhet i stortåns grund-
led. Symtomen varierar beroende på
hur avancerad den bakomliggande förs-
litningssjukdomen är. Besvärsdebut är
vanlig efter ett långt löppass, joggning i
skor med för mjuk sula eller nedtramp
med framfoten så att stortån pressas i
maximal dorsalextension [1]. Hallux ri-
gidus (Figur 1) kan vara särskilt be-
kymmersam för längdskidåkare, då ski-
dan fästs vid framfoten och bakåtför-
ingen av skidan kräver en kraftig dorsal
extension av stortåns grundled [2, 3]. 

Vid undersökning föreligger palpa-
tionsömhet, svullnad och uppdrivning
över metatarsofalangealled I (MTP-led
I). Vid uttalade eller långdragna besvär
kan rörligheten i leden vara i det när-
maste helt upphävd. Diagnosen kan
ställas kliniskt. Röntgenundersökning
är aktuell först i oklara fall för differen-
tialdiagnostik eller då den primära be-
handlingen inte givit tillräcklig be-
svärslindring. 

Initialt inriktas behandlingen på av-
lastning av leden genom att patienten
använder tillräckligt rymliga skor med

stadig sula. En kortare behandling med
inflammationshämmande medicin al-
ternativt lokalt applicerad inflamma-
tionshämmande gel kan användas vid
tecken på inflammation. Så fort smärtan
tillåter rekommenderas rörelseträning
för att bibehålla den rörlighet som fort-
farande finns kvar. 

Under den akuta fasen är alternativ
träning viktig. Motionären kan upprätt-
hålla kondition och benmuskelstyrka
genom distans- eller intervallträning på
motionscykel tills smärtan minskat el-
ler avklingat. Löpningen kan återupptas
genom korta pass med låg intensitet,
och kan stegras efterhand. Detta beror
dock på hur avancerad artrossjukdomen
är och på motionärens kroppsvikt. 

Behandling i specialistvård 
Om belastningssmärtor från stortåns

grundled kvarstår eller ökar efter primär
behandling och om patienten önskar yt-
terligare besvärslindring kan det bli ak-
tuellt med ställningstagande till opera-
tion. Men dessförinnan måste röntge-
nundersökning alltid genomföras för att
bedöma graden av förslitning. 

Relativt få patienter med hallux rigi-
dus är i behov av operation. Flera ope-
rativa metoder finns men ingen som
med säkerhet ger långvarigt goda resul-
tat. De två mest använda är avmejsling
av dorsala osteofyter och Kellers opera-
tion, som innebär resektion av proxima-
la delen av proximala falangen. Efter
Kellers operation bildas en slinkled, vil-
ket innebär att stortån blir kortare och
svagare, och att balansen och frånskju-
tet försämras. 

2. Stressfraktur 
i mellanfot 
En plötslig svår smärta från mellan-

foten i samband med löpning eller flitigt
motionerande hos en ovan motionär el-
ler en tävlingsaktiv som snabbt ändrar
träningsmetoder, t ex byte av underlag

eller ökad träningsmängd, är
ofta orsakad av en stressfrak-
tur. Ibland föregås den svåra
smärtan av en period av lätt
till måttlig smärta mot slutet
av aktiviteten. Den svåra be-
lastningssmärtan debuterar
ofta med smygande vilovärk,
med palpationsömhet över
mellanfotsbenen. En diskret
svullnad på fotryggen och
även ett mindre hematom kan
också föreligga [4]. 

Behandling i primärvård 
Den kliniska diagnosen är
lätt att ställa om misstanken
finns. Röntgenundersökning
bör göras i primärvården. Vid
stressfraktur i mellanfotsbe-
nen syns frakturen säkrast ef-

ter ca 14 dagar när läkningen påbörjats.
Vid oklara smärtor i mellanfoten bör
isotopundersökning genomföras. Vid
stressfraktur föreligger ett kraftigt för-
höjt upptag av den radioaktiva isotopen
lokaliserat över det aktuella benet. 

Vid stressfraktur i andra metatarsal-
benet, vilket är den vanligaste stress-
frakturen i foten, kan patienten behand-
las symtomatiskt med smärtlindring
och samtidig avlastning med kryckkäp-
par under första veckan, och därefter
successivt ökad belastning. 

När vilovärk och svullnad gått i
regress kan cykling användas för trä-
ning, med trampan i hålfoten. 

Samtidigt kan koordinationsövning-
ar inledas. En motionär rekommenderas
t ex att träna med våtväst i bassäng för
att bibehålla kondition och muskelkraft
under läkningstiden. Joggning kan åter-
upptas efter fyra veckor med långsamt
tempo. 

Analys av träningsmängd, tränings-
metoder samt skor är viktig. I dessa fall
är det inte aktuellt med remiss till spe-
cialistvård. 

Behandling i specialistvård
I övriga fall av misstänkta stressfrak-

turer i foten, såsom i båtbenet (naviku-
lare) hälbenet (kalkaneus) eller språng-
benet (talus), kan avsevärda läknings-
problem förekomma. I dessa fall re-
kommenderas remiss till specialistvård
så fort som diagnosen har ställts. 

Långvarig immobilisering innan
frakturen är läkt, alternativt i värsta fall
operation, är ofta nödvändig. Progno-
sen efter vissa av dessa frakturer, t ex
stressfraktur i språngbenet, är sämre än
efter stressfraktur i andra metatarsalbe-
net, där prognosen är mycket god. 

3. Mortons metatarsalgi
En viktig differentialdiagnos till

stressfraktur i mellanfoten är Mortons
metatarsalgi. Den orsakas av tryck eller
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▲

Figur 1. Hallux rigidus. På grund av
förslitningsförändringar (artros) i stortåns
grundled (MTP-led) minskar rörligheten,
speciellt dorsal extension. Patienten
besväras av stelhet och smärta.
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inklämning av en interdigital-
nerv, oftast mellan tredje och
fjärde metatarsalhuvudena.
Tillståndet kallas också Mor-
tons neurom [5].

Behandling i primärvård
Diagnosen kan endast stäl-

las kliniskt. Undersökaren
trycker ihop framfoten från
sida till sida och trycker sam-
tidigt med den egna tummen
plantart ifrån interstitiet mel-
lan tredje och fjärde metatar-
salhuvudet. Vid en smärtsam
knäpp och samtidig utstrålan-
de smärta ut i interstitiet mel-
lan tredje och fjärde tån före-
ligger sannolikt Mortons me-
tatarsalgi. För förbättrad dia-
gnos kan en blockad med in-
jektion av en mindre mängd lokal-
anestetika användas. 

Initialt rekommenderas alternativ
träning på cykel eller i bassäng samt an-
vändning av skor med bredare framfot
och en pelott som ändrar belastningen
på nerven. Återupptagande av joggning
eller promenad kan göras när patienten
är smärtfri. I vissa fall kan kortison-
injektion mot det misstänkta neuromet
prövas, framgången är dock varierande. 

Behandling i specialistvård
Många patienter har intermittenta el-

ler återkommande besvär av Mortons
metatarsalgi. Patienter med konstanta
besvär kan remitteras till ortoped för
ställningstagande till operativ behand-
ling. Resektion av den förtjockade de-
len av nerven kan ge en god smärtfrihet,
men patienten får en bestående känsel-
nedsättning mellan tårna. 

4. Plantar fasciit
Inflammation i den mediala delen av

plantarfascians infästning på hälbenet
är orsak till plantar fasciit (Figur 2). Vid
undersökning ses inflammation och
eventuellt degeneration i senspegeln. 

Behandling i primärvård 
Patienten besväras av smärta under

hälen vid löpning eller hopp, speciellt
då hälen stöter emot underlaget. Andra
typiska symtom är morgonstelhet och
morgonsmärta. 

Även om läkningstiden för plantar
fasciit kan vara mycket lång är läk-
ningsprognosen alltid god. Patienter
med plantar fasciit bör således helt och
hållet kunna handläggas inom primär-
vården. Röntgenundersökning är sällan
eller aldrig nödvändig. Den kan till och
med vara förvirrande eftersom ibland
en s k hälsporre kan iakttas. 

Det viktigaste i behandlingen är att
eliminera de moment i träningen som
ökar risken för inflammation, såsom för

lång löpdistans, för hårt underlag eller
dåliga skor. Hög kroppsvikt kan också
öka risken. Mer specifikt kan en upp-
byggnadsträning av hela foten och
stretching av plantarfascian rekommen-
deras. Plantarfascian stretchas genom
dorsal extension i fotleden, t ex med fo-
ten mot en vägg. 

Inflammationshämmande medel kan
ha god effekt i det akuta skedet, men
kortisoninjektioner bör undvikas. Alter-
nativ träning på cykel eller i bassäng kan
bedrivas under hela läkningstiden. Ope-
ration är praktiskt taget aldrig nödvän-
dig. 

5. Medialt tibia-syndrom 
(benhinneinflammation)
Skiljelinjen mellan benhinneinflam-

mation och stressfraktur i underbenet
kan vara fin. Smärtan uppstår efter in-
tensiv löp- eller hoppträning. Många or-
saker kan ligga bakom som t ex olämp-
liga träningsmetoder, för snabbt ökad
träningsmängd, felaktigt underlag, dåli-
ga skor och dålig löpteknik. Misstanke
om att en felfotställning kan bidra finns,
men är ej bevisad. Många motionärer
med medialt tibia-syndrom har även be-
svär ifrån knäleden, s k patellofemoralt
smärttillstånd. 

Medialt tibia-syndrom är typiskt hos
motionärer som springer relativt långt.
Ett klassiskt symtom är smärta utmed
insidan av tibia, med maximal intensitet
ca 5–15 cm ovan mediala malleolen.
Smärtan, som till en början är måttlig för
att gradvis öka, föreligger primärt enbart
efter aktivitet, men så småningom även
under aktivitet. Till slut blir all fysisk ak-
tivitet omöjlig. Lätt svullnad kan även
förekomma utmed tibiakanten [6, 7].

Behandling i primärvård
I det initiala skedet rekommenderas

röntgenundersökning, som i de flesta fall
emellertid är negativ. Vid en noggrann
utvärdering av röntgenbilder kan dock

förtjockning av den kortikala delen av ti-
bia ses. Isotopundersökning kan visa dif-
fust ökat upptag av den radioaktiva iso-
topen som tecken på inflammation. 

Hos patienter med långdragna be-
svär finns ökat upptag i stora delar av
benet. Detta kan också vara förstadiet
till stressfraktur. Det viktiga i samband
med röntgenundersökning och isotop-
undersökning är att skilja medialt tibia-
syndrom från stressfraktur. Det först-
nämnda har i de flesta fall en god pro-
gnos, medan frakturen är svårbehand-
lad och prognosen dålig. 

Motionären bör korrigera tränings-
fel, dra ner på intensiteten och justera
utrustningen. Inflammationshämman-
de medel kan användas initialt, både i
tablettform och lokalt applicerat. Mins-
kad träningsmängd och byte av under-
lag är oftast nödvändigt, liksom succes-
siv återuppbyggnad för att stärka väv-
nader och tåla ökad belastning. Även
viktreduktion kan behövas. 

Behandling i specialistvård
Vid kvarvarande besvär rekommen-

deras remiss till ortoped. I enstaka fall
kan operation med s k fasciotomi, dvs
klyvning av muskelhinnan i det djupa
bakre kompartmentet, vara nödvändig.
Ingreppet bör alltid föregås av en nog-
grann utredning samt analys och kor-
rektion av bakomliggande faktorer. 

6. Stressfraktur i underbenet 
Stressfraktur i tibia är helt ovanlig,

och kan vara mycket svårbehandlad.
Fördröjd behandling kan leda till dåligt
resultat, varför samspelet mellan pri-
märvård och specialistvård är speciellt
viktigt. Skadan uppstår genom uppre-
pad hög belastning, oftast löpning, som
successivt överskrider skelettets förmå-
ga att motstå rörelsens stress. 
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Figur 2. Plantar fasciit. Orsakas av
inflammation i plantarfascians infästning
i hälbenet (pil). Kallas ofta (felaktigt) för
hälsporre.
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Stressfraktur i underbenen kan före-
komma både i tibia och fibula, men är
vanligare i tibia. Flera möjliga bakom-
liggande orsaker finns. Fotfelställning
och benlängdsskillnad nämns, likaså
träningsmängd, felaktig utrustning och
felaktigt träningsunderlag. Den utlö-
sande orsaken är dock en missanpass-
ning mellan styrkan i skelettet och be-
lastningen. Stressfrakturen är oftast lo-
kaliserad till den övre tredjedelen av be-
net [8-11]. 

Behandling i primärvård
Till skillnad från medialt tibia-

syndrom är smärtan vid stressfraktur
begränsad till ett mindre område vid
tryck på skelettet. Lokaliserad svullnad
kan förekomma. Smärtan ökar alltid vid
belastning. Primär röntgenundersök-
ning visar ibland ingen förändring. Be-
handlande läkare och patient kan såle-
des förledas till att tillåta fortsatt aktivi-
tet som förvärrar skadan. 

Isotopundersökning avslöjar dock i
de flesta fall en stressfraktur redan akut
och kan rekommenderas. En röntgen-
undersökning är alltid nödvändig vid

den tidiga utvärderingen av underbens-
smärtor. Ett kriterium för att ställa dia-
gnosen stressfraktur är, förutom lokali-
serad ömhet, ökat upptag vid isotopun-
dersökning samt en defekt i det kortika-
la benet vid röntgenundersökning. 

Många stressfrakturer på tibia läker
genom enbart relativ vila, dvs alternativ
träning och minskad belastning. Läk-
ningstiden varierar beroende på ska-
dans storlek, ålder och lokalisation.
Alternativ träning under smärtfria för-
hållanden, såsom löpning i vatten med
våtväst eller cykling, rekommenderas
för att bibehålla kondition och muskel-
styrka. 

I vissa fall kan immobilisering med
gips eller skena vara nödvändig. Immo-
biliseringstiden variererar från fyra till
åtta veckor. Trots detta finns det ett an-
tal stressfrakturer som inte läker. 

Behandling i specialistvård
I de fall stressfrakturen inte läker är

det viktigt att snabbt remittera patienten
till specialistvård. Efter noggrann ut-
redning kan i enstaka fall operation vara
aktuell, speciellt om stressfrakturen är

lokaliserad till tibias framkant [12, 13]. 
Modern stötvågsbehandling är idag

ett mycket intressant men än så länge
relativt outforskat behandlingsalterna-
tiv. Primära resultat är dock lovande. 
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Summary
Overuse injuries of the lower 
extremities common among 
exercise-takers; treatable 
in primary care in many cases

Läkartidningen 1998;95: 4369-75

Lillemor Pålsson, Jon Karlsson 

Although overuse injuries are common
among recreational exercise-takers, in most ca-
ses they are treatable in primary care. It is im-
portant to evaluate both intrinsic and extrinsic
aetiological factors underlying the develop-
ment of overuse injuries. Treatment should
always be focused on the aetiological factors,
rather than solely on the symptons. After an ini-
tial period of rest, a supervised rehabilitation
programme, combined with correction of int-
rinsic and extrinsic factors, is the optimal treat-
ment for most overuse syndromes. Surgery is
only rarely necessary. 
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❑  Hallux rigidus(stel stortå) drab-
bar oftast medelålders kvinnor och
män som är fysiskt aktiva. Orsaken är
förslitning i stortåns grundled. Den
initiala behandlingen är skojustering
samt sänkt aktivitet. Om detta inte
hjälper kan operation bli aktuell.

❑ Stressfrakturer i mellanfotenkan
förekomma på flera ställen men är
vanligast i andra mellanfotsbenet.
Vila, alternativ träning t ex simning
och i enstaka fall immobilisering är i
de flesta fall optimal behandling. Dia-
gnosen kan vara svår att ställa, och
kräver ofta upprepade röngenunder-
sökningar och/eller isotopundersök-
ning. Operation är sällan nödvändig. 

❑  Mortons metatarsalgi är en
nervinklämning i framfoten, oftast
mellan tredje och fjärde mellanfots-
benen, som kan vara mycket smärt-
sam. Om inte justering av predispo-
nerande yttre faktorer, såsom för stor
träningsmängd eller för trånga skor,
ger resultat är operation med avskär-
ning av nerven aktuell. 

❑  Plantar fasciitkallas ofta felak-
tigt för »hälsporre». Denna benäm-
ning bör således undvikas. Vid plan-
tar fasciit föreligger inflammations-
förändring i senspegelns infästning i

hälbenet. Smärtan är distinkt, under
hälen, oftast något medialt. Till -
ståndet är godartat och läker ut av sig
självt men kan vara mycket långdra-
get. Behovet av operativ behandling
är nästan inget. 

❑ Medialt tibia-syndrom kallas
ofta för »benhinneinflammation».
Även detta är en tveksam benämning.
Tillståndet är typiskt hos motionärer
som springer relativt långt, och ett
klassiskt symtom är smärta utmed in-
sidan av underbenet. Behandlingen är
korrektion av bidragande yttre fakto-
rer, kortvarig vila och alternativ trä-
ning. Behovet av operativ behandling
(fasciotomi) är litet.

❑  Stressfraktur i underbenetanses
kunna orsakas av »medialt tibia-
syndrom», som inte har behandlats
optimalt, dvs idrottsutövaren har inte
lyssnat på kroppens varningsignaler
utan fortsatt aktiviteten trots smärta.
Till slut överskrider belastningen ske-
lettets hållfasthet. Vila från aktivitet
samt i vissa fall immobilisering är
nödvändig behandling. Stötvågsbe-
handling är idag ett mycket intressant,
men än så länge relativt outforskat be-
handlingsalternativ. Primära resultat
är dock lovande. 
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