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Rekommenderad behandling
vid lateral ledbandsskada i fot-
leden – den vanligaste idrottska-
dan – är tidig aktiv rehabilite-
ring baserad på funktionell be-
handling, dvs rörelseträning,
koordinationsträning med ba-
lansplatta, styrketräning av
peroneusmuskulaturen och tidig
full belastning. Resultatet blir
tillfredsställande hos 80–90 pro-
cent av patienterna. 

För återstående 10–20 pro-
cent bör alltid ett väl planerat
rehabiliteringsprogram genom-
föras innan operation övervägs.
Funktionella resultat är efter re-
habilitering tillfredställande i
ungefär hälften av fallen. 

Vid operativt ingrepp föror-
das s k anatomisk rekonstruk-
tion med förkortning, reinser-
tion och duplikation av skadade
ledband. Operationen är tek-
niskt enkel, komplikationer säll-
synta och resultaten goda hos ca
90 procent av patienterna. 

Ledbandsskada i fotleden är en av de
vanligaste skadorna på nedre extremite-
ten, i synnerhet i samband med idrotts-
utövning av olika slag. Ledbandsska-
dorna utgör ungefär 25 procent av alla
idrottsrelaterade skador. Incidenssiffror
varierande mellan 13 och 56 procent
finns beskrivna i litteraturen [1]. Den
övervägande majoriteten (>90 procent)
av skadorna förekommer på de laterala
ledbanden [2].

Tre huvudstrukturer
Det laterala ledbandskomplexet i

fotleden är sammansatt av tre huvud-
strukturer (Figur 1). 

1. Ligamentum talo-fibulare anteri-
or (ATFL). Detta relativt långa och
samtidigt smala ledband utgör huvud-
delen av stabiliseringen lateralt i fotle-
den. Det ligger parallellt med fotledens
rörelseaxel i neutralposition, och funge-
rar således som kollateralligament då
foten befinner sig i plantarflexion. De
flesta fotledsskador uppstår då foten är
i plantarflexion och den smalaste delen
av talus befinner sig i fotledsgaffeln,
och leden därmed är mekaniskt som
mest instabil. Skada på detta ledband är
den vanligaste av alla ledbandsskador i
fotleden, och utgör ca 66 procent av
samtliga ledbandsskador. 

2. Ligamentum calcaneo-fibulare
(CFL). Ledbandet är lokaliserat bakom
och under peroneussenskidan, men lig-
ger ytligt om ledkapseln. Ledbandet
spänns i inversion och dess stabiliseran-

de roll är inte helt klarlagd. Kombinerad
skada på ATFL och CFL förekommer i
ca 20 procent av samtliga skador. Isole-
rad ruptur av CFL är mycket sällsynt. 

3. Ligamentum talo-fibulare posteri-
or (PTFL). Detta är ett kort, tjockt och
mycket starkt ledband, som mycket säl-
lan skadas. 

I kadaverstudier har man funnit att
det föreligger en mycket stor intraindi-
viduell variation vad gäller den anato-
miska strukturen av dessa ledband. Det-
ta gäller speciellt CFL, både vad gäller
storlek, orientering och relation till led-
kapseln [3]. 

Fotledsinstabilitet
Fotledsinstabilitet kan definieras

som antingen mekanisk instabilitet
(MI) eller funktionell instabilitet (FI).
Mekanisk instabilitet refererar till ob-
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Figur 1. Fotledens
anatomi lateralt.
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jektiva mätningar såsom undersök-
ning med standardiserad provoka-
tionsröntgen eller till klinisk under-
sökning av ledstabilitet, medan funk-
tionell instabilitet beskriver patientens
subjektiva tillstånd. Patienter med
funktionell instabilitet berättar hur
fotleden ger vika i samband med be-
lastning. Funktionell instabilitet är det
vanligaste följdtillståndet efter lateral
ledbandsskada [4]. 

De patofysiologiska faktorerna bak-
om utveckling av funktionell instabili -
tet är inte helt kända. Funktionell insta-
bilitet är en komplex subjektiv upple-
velse, där en kombination av mekanis-
ka och neuromuskulära faktorer bidrar i
varierande grad. 

Dessa faktorer kan vara ruptur
och/eller förlängning av laterala led-
band, dvs mekanisk instabilitet, propre-
oceptiv defekt (skada), peroneusmus-
kelsvaghet och subtalär instabilitet [5,
6]. Förlängd reaktionstid i peroneus-
muskulaturen har också påvisats hos
patienter med mekanisk instabilitet ef-
ter skada [7]. 

Akuta ledbandsrupturer 
Det finns en god samstämmig upp-

fattning i litteraturen att akuta ledbands-
rupturer (Figur 2) initialt bör behandlas
icke-operativt. S k funktionell behand-
ling rekommenderas. Detta innebär en
mycket kortvarig vila, nedkylning, kom-
pression och elevation (enligt RICE-
principen) under de första 1–3 dagarna.
Därefter, eller ännu bättre under de förs-
ta dagarna, påbörjas aktiv rörelseträning
under full belastning vid gång.

Så snart smärtan till-
låter inleds neuro-
muskulär uppträning
av reflexförmågan
med hjälp av balans-
bräda [8, 9]. Ungefär
samtidigt kan styrke-
övningar av pero-
neusmuskulaturen
påbörjas. Någon form
av yttre stöd, t ex
idrottstejp eller ortos,
bör användas under
läkningsperioden. På
detta sätt har det i fle-
ra studier visat sig att
oavsett skadans all-
varlighetsgrad (Grad
I-, II- eller III-skada)
kan de allra flesta id-
rottsmän återvända
till idr ottsaktivitet in-
klusive tävlingsidrott
inom 1 à 2 veckor. 

Den totala läknings-
tiden är dock mycket
längre. Såsom för alla
ledbandsskador är
den totala läkningsti-

den till dess att ledbandet är helt läkt, dvs
har gått igenom den slutgiltiga mog-
nadsfasen av läkningen, långt över ett år.
En funktionell jämvikt har dock erhållits
efter ca 12 veckor, varför användning av
yttre stöd under idrottsaktivitet rekom-
menderas i minst 12 veckor efter ska-
dan. Många idrottsmän väljer att använ-
da yttre stöd under en ännu längre sam-
manlagd period. 

Tidig och aktiv behandling enligt
ovannämnda principer rekommende-
ras. Ett antal välkontrollerade jämfö-
rande studier har visat att bortavaro från
aktivitet samt sjukskrivning kan halve-
ras med denna behandling jämfört med
konventionell (avlastning och vila). 

Ökad risk för följdtillstånd i form av
smärta eller instabilitet, som kan leda
till ökat antal sekundära kirurgiska åt-
gärder, föreligger ej efter tidig aktiv be-
handling jämfört med konventionell be-
handling. 

Tillfr edsställande funktionella resul-
tat erhålls hos mellan 80 och 90 procent
av patienter med akut ledbandsruptur i
fotleden, oavsett vilken behandling som
väljs initialt. I detta sammanhang har ti-
dig operation med reparation av de ska-
dade ledbanden, kortvarig (2–3 veckor)
eller långvarig (6 veckor) gipsimmobi-
lisering eller tidig mobilisering med
funktionell behandling jämförts. 

Den funktionella behandlingen har
som huvudsakligt syfte att minska tidi-
ga symtom samt bortavaro från idrott
och arbete. Den funktionella behand-
lingen består förutom ett adekvat akut
omhändertagande av en väl genomförd
rehabilitering. 

Träningen
bygger initialt
på rörelseträ-
ning och stret-
ching av in-
tillig gande
muskler och
senor samt,
efter någon
vecka, styrke-
träning av pe-
roneusmusku-
laturen, tex
med hjälp av
ett gummi-
band, och ba-
lansträning.
Syftet med
balansträning-
en är att öka
reflexsnabb-
heten för att
motverka nya
stukningar. 

I en studie har man beräknat att be-
handling med luftkuddeförsedd ortos
(Aircast-ortos; Figur 3) på årsbasis
skulle kunna spara inte mindre än 60
miljoner kronor i Sverige genom för-
bättrad behandling av akuta ledbands-
skador i fotleden [10]. 

Funktionell behandling är således
komplikationsfri och reducerar risken
för ytterligare vävnadstrauma, orsakat
av kirurgi, såsom stelhet och infektion.
Kostnaden är dessutom kraftigt reduce-
rad. Sekundär rekonstruktiv åtgärd, t ex
stabiliserande ledbandsplastik, kan ut-
föras med gott resultat hos patienter
som har kvarvarande problem i ett läng-
re perspektiv. 

Kr oniska ledbandsproblem, 
instabilitet och smärta 
Kroniska problem förekommer hos

ungefär 10–20 procent av patienterna
efter ledbandsskada. Dessa problem ut-
görs av antingen instabilitet eller smär-
ta. Instabilitet ger inte alltid upphov till
uttalade besvär, men kirurgisk rekon-
struktion kan vara nödvändig, speciellt
hos idrottsmän inom idrotter med stora
krav på fotledsstabililtet, t ex fotboll. 

Diagnos
Diagnos vid kronisk fotledsinstabili -

tet kan ställas med hjälp av kliniska och
radiologiska metoder. Vid den kliniska
metoden görs både draglådetest och in-
versionsundersökning Ökad draglåda
tyder på ruptur eller förlängning av
ATFL, medan ökad inversion visavi
den motsatta friska sidan tyder på rup-
tur eller förlängning av CFL eller, vilket
är vanligare, en kombination av skada
på ATFL och CFL. 

Mätning av fotledsstabilitet med ra-
diologiska metoder kan göras innan
man beslutar om behandling av funktio-

LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 95  •  NR  40  •  1998 4377

Figur 3.
Luftkuddefösedd ortos
kan med fördel
användas efter akuta
ledbandsskador i
fotleden. 

Figur 2. Ledbandsskada på fotledens lateralsida. En
diastas föreligger i rupturen av ligamentum talo-fisulare
anterior, vilket skapar en s k främre draglåda.
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nell instabilitet. Tidigare användes kon-
traströntgen, dvs artrografi. Denna un-
dersökning är numera helt nedlagd. 

Kännedom om fotledsstabilitet både
i sagittalplan och i frontalplan kan ge
värdefull information i vissa fall, men
rekommenderas inte som rutinmetod.
Vanligast är att använda standardiserad
provokationsröntgenundersökning. 

Mekanisk instabilitet kan definieras
som translation av talus framåt i förhål-
lande till tibia 10 mm eller mer, eller
»talar tilt», dvs tippning av talus i för-
hållande till tibia i frontalplanet 9 gra-
der eller mer [11]. 

Nackdelen med radiologiska meto-
der är att enligt resultaten är funktionell
och mekanisk (objektiv) instabilitet inte
alltid överensstämmande. Radiologisk
stabilitetsmätning kan således aldrig
användas som underlag för beslut om
huruvida kirurgisk behandling är nöd-
vändig eller ej. Denna metod finns inte
tillgänglig på tillnärmelsevis landets
alla röntgenavdelningar och används
sannolikt mest i forskningssyfte.

Rehabiliter ing
Innan man överväger operativ be-

handling av patienter med kronisk funk-
tionell instabilitet rekommenderas all-
tid icke-operativ behandling. Det har
visat sig att ungefär 50 procent av pati-
enter med kronisk funktionell instabili -
tet uppnår tillfredsställande resultat,
dvs kan delta i fysisk aktivitet inklusive
idrott, efter ett väl genomfört rehabili -
teringsprogram under 12 veckor. 

Rehabiliteringens syfte är att öka
muskelstyrkan i peroneusmuskulaturen
och att träna upp normal neuromuskulär
proprioception, dvs reflexträning. Pati-
enter med uttalad mekanisk instabilitet
erhåller i regel sämre resultat efter reha-
bilitering än patienter med lindrig eller
måttlig mekanisk instabilitet. 

När det gäller operation kan det be-
räknas att ungefär 4–5 procent av samt-
liga patienter utvecklar kronisk instabi-
litet efter akut ligamentskada och där-
med kan vara i behov av operativ åtgärd.
Över 50 olika kirurgiska metoder för att
korrigera kronisk instabilitet finns be-
skrivna. Tyvärr finns det dock mycket
få studier som direkt jämför dessa olika
operativa metoder med varandra.

De flesta operationsmetoder bygger
på någon form av tenodes, dvs förflytt-
ning av en sena på fotledens utsida. Ex-
empelvis kan nämnas klassiska meto-
der enligt Elmslie, Evans och Watson-
Jones [12-14]. Samtliga dessa metoder,
där man antingen använder fascia lata
eller peroneus brevis-senan, har rappor-
terats ge goda korttidsresultat. Lång-
tidsresultaten har däremot visat sig vara
otillfr edsställande hos ett stort antal pa-
tienter [15]. 

En annan variant av tenodes är att an-

vända enbart halva peroneus brevis-se-
nan enligt Chrisman och Snook [16,
17]. Detta är en mycket omfattande kir-
urgisk rekonstruktion. Ingen av dessa
omfattande operationer används dock i
någon större utsträckning idag. 

Den metod som rekommenderas
idag är i stället s k anatomisk rekon-
struktion [18, 19]. Vid anatomisk re-
konstruktion används de tidigare ruptu-
rerade men nu förlängda ledbanden.
Det finns några olika tekniska varianter,
men principen är identisk: förkortning,
reinsertion och duplikation av de skada-
de ledbanden. Operationen är mycket
standardiserad och resultaten har visat
sig vara tillfredsställande hos över 90
procent av patienterna. Tidig rörelseträ-
ning med hjälp av ortos rekommenderas
efter denna operation [20]. 

Kr oniska smärttillstånd
Hos ett antal patienter förekommer

kroniska besvär i form av återkomman-
de eller ansträngningsutlöst smärta i
samband med eller efter ledbandsska-
da. Smärtan förekommer oftast anteri-
ort i fotleden alternativt anterolateralt.
Röntgenundersökning visar ofta benpå-
byggnader (osteofyter) på framkanten
av tibia och talus. Detta kallas ofta fot-
bollsvrist. 

Andra orsaker än benpåbyggnader är
t ex fria ben- eller broskkroppar intra-
artikulärt, alternativt ärrbildning, oftast
anterolateralt i fotleden. Med modern
behandling, dvs titthålsoperation (art-
roskopi), av fotleden kan noggrann dia-
gnos erhållas, och de flesta av dessa
smärttillstånd kan framgångsrikt och
relativt enkelt behandlas med hjälp av
titthålsinstrument med borttagning av
benpåbyggnader eller ärrbildning.
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Summary

Ligament injuries of the ankle;
non-surgical treatment 
effective in 80–90 per cent of cases
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Jon Karlsson  

Ligament injuries of the ankle joint are the
most common sports-related injuries. In more
than 90 per cent of all cases, it is a question of
lateral ligament injury. The recommended acu-
te treatment is always non-surgical, with range
of motion training, followed by strengthening
and co-ordination exercises. Approximately
80–90 per cent of all ligament injury patients
regain normal ankle function after this form of
treatment. Early active treatment can reduce
time off from sports and the duration of sick
leave. Residual problems, mainly  pain or recur-
rent or chronic instability are seen in approxi-
mately 10–20 per cent of cases. In cases of chro-
nic instability, ligament reconstruction is re-
commended. In patients with anterior or antero-
lateral ankle pain, arthroscopic resection of
bone spurs or loose bodies may be beneficial. 
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