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Hvad skal vi høre om… 

• Frakturtyper 

• Hvem skal opereres? 

• ..og hvordan? 
 



Frakturtyper 

• Hyppigste fraktur i ALLE aldre 

• Typisk lav-energi hos den ældre 

• Rtg.  2 planer (evt. transport-gips) 

• CT? 

 



Klassifikation 



Klassifikation? 

• Colles, Smith, Barton, Smith-Barton, Older , 
Chauffeur’s, Dye Punch,  



Hvad skal behandles? 

• LANGT de fleste kan konservativt behandles 

• +/- lukket reposition i L.A. (til acceptabel 
stilling) 

 



Hvad skal opereres? 

 

• Volart vinklede frakturer  

• Type B (Chauffeur’s og Barton fraktur) 

• Colles frakturer hvor acceptabel stilling ikke 
kan opnås v. lukket reposition 

• Ved medianus-påvirkning 

 



Hvad skal opereres? 



Diagnostik 



Hvordan skal der opereres? 

• Volar skinne? 

• Dorsal skinne? 

• K-tråde? 

• Extern fixation? 

• Kombinerede metoder? 



Hvordan skal der opereres ? 

 

“There is no Level-1 clinical evidence 
suggesting a superior modality for 
treatment of distal radial fractures.” 
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Hvad siger NKR? 



Behandling – Percutane pins 

• Type A og B frakturer 

 

 



Behandling – Extern fixation 

• Damage control 

• Bløddelsproblematik (herunder åbne fx) 

• Komplekse frakturer? 



Behandling – Extern fixation 

• 2 pins i 2. metacarpalknogle 

 

 

 

• 2 pins i corpus radii 



Behandling - ORIF 

• Type C (og B) frakturer 

 

• Genskabe ledflade 

 

• Tillade tidlig bevægelse 

 

• Volar vinkelstabil skinne 



Behandling - ORIF 

• Modificeret Henry’s adgang 



Behandling - ORIF 



Behandling - ORIF 

•HUSK  (før du lukker) 

• Kontroller skrueplacering og længde 

• Stabilitetsteste DRUJ  

• Stabilitetsteste ligamenter (SL) 



Det en lækker lille operation … 

MEN det er IKKE gratis …. 

- Nerveskade/kompression  

- Senelæsion/ruptur 

- Gener fra skinne eller skruer 

 



Behandling - ORIF 



Og hvad kan vi lære af dét? 

• Kend anatomien  

• Forstå frakturen 

• Overvej indikationer  (forkortning, vinkling, spring i ledflade)  

• TÆNK hvem, hvad, hvordan 

• Vær ydmyg – kend dine begrænsninger 

• Det er vigtig(s)t at vide hvornår man IKKE skal 
operere 



TAK 


