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Hvordan skal vi behandle 
akillessenerupturer?



• Generell om akillessenen og akillessenerupturer

• Hvordan skal vi behandle akutte rupturer?

• Hvordan skal vi behandle kroniske rupturer?

Disposisjonst



• Akilles: største greske krigeren i Homers Iliaden

• Ble dyppet i en elv for å bli udødelig

– Ble holdt fast i hælen

• Ble drept av en pil i „Akilleshælen“

Akilleshælenst



• Kroppens sterkeste og tykkeste   

sene

• Fester triceps surae til calcaneus

• Utsettes for kroppsvekt x 10 ved 

løp og hopp

Akillessene: anatomist



• Tynn hinne

• Forbedrer glidning av senen

• Sørger for blodtilførsel

Paratenont



Akillessene: funksjont

• Stabiliserer ankelen

• Plantarfleksjon i ankelledd

• Gå

• Løpe

• Hoppe

• Stå på tærne



Ruptur av akillessenen: mekanismet

• Idrettskade: fotball, basketball, squash, crossfit, friidrett

• Plutselig og tung belastning - eksentrisk overload



Ruptur av akillessenent

• Insidens 30/100.000/år - økende

–Menn ca. 40 år  - „Weekend warriors“

– 2.peak: 60-80 år, usikker traume



Risikofaktorer for akillesruptur

• Kortikosteroide

• Fluorchinolon antibiotika (Ciprofloxacin)

• Akillestendinopati



Akillesseneruptur

• Vanligste lokalisasjon 2-6 cm fra innfestningen

– Strukturelle årsaker

– Dårligst vaskularisert

• Distale avulsjoner sjelden

•Muskel-seneovergang / muskelrupturer



Diagnose
• Klinisk diagnose i mageleie

– Palpabel søkk

– Positiv Thompson test

– Forandret hvilevinkel

•MR ved manglende traume, reruptur 

eller eldre ruptur



Behandlingst
•Mål

1) Senen skal tilhelt ha god styrke og riktig lengde

2) Bestmulig funksjonell resultat

3) Lite risiko for komplikasjoner

• Behandling uten operasjon (konservativ)

• Behandling med operasjon

– Åpen kirurgi

–Mini-invasiv kirurgi



Utfordringer med behandlingst

• Atrofi av leggmuskulaturen

• Kvalitet av tilhelet sene?

• Seneforlengelse

• Rerupturfare

• Kirurgiske komplikasjoner

• Rehabilitering, return to sport



Konservativ behandlingst
• Stumpene har kontakt når foten står i spissfotstilling

• Viktig med tidlig diagnose

• Spissfotgips og ortose med oppbygged hæl



Åpen kirurgisk behandlingst
• Sikrer adaptasjon av stumpene

• Risiko for sårkomplikasjoner, 

infeksjon og nerveskade



Mini-invasiv kirurgisk behandlingst
• Sikrer senelengde under tilhelingen

• Skåner paratenon

•Mindre risiko for sårkomplikasjon

• Ingen kontroll over stumpadaptasjon 

• Risiko for nerveskade



Status 2012st
• Åpen kirurgi standardbehandling i Norge (90%)

• Flere studier har antydet at kirurgi ikke er overlegen

• Dynamisk rehabilitering reduserer rerupturrisiko

„Ved faktorer som høy alder, inaktiv pasient og 

proksimal ruptur kan en i spesielle tilfeller 

vurdere å behandle konservativt.“



• BMJ 2019 - 15.000 pasienter

Metaanalyse

Operativ Konservativ Differens

Reruptur 2.3% 3.9% +1.6%

Andre komplikasjoner 4.9% 1.6% -3.3%



Akillesstudient
•Multisenter RCT med tre armer (2013-2018)

• Utgående fra Ahus (med SØ, OUS, Drammen)

Ståle Myhrvold, PhD



Akillesstudienst

• Pasienter 18-60 år med akutt akillesruptur

• 526 pasienter (105 fra SØ)

• Randomisering 1:1:1

• Enhetlig rehabilitering



Enhetlig rehabiliteringst

• 2 uker spissfotgips, uten belastning

• 6 uker Walker ortose, WBAT

• 4 uker med én kile i vanlig sko

•Opptrening etter protokoll med fysioterapeuter



Hovedendepunktst
• ATRS – Achilles Tendon Rupture Score etter 12 mnd

• Validert PROM, maks 100 poeng



Sekundære endepunkterst
• Funksjonstester etter 6 og 12 mnd

– Hoppe-, kraft-, utholdenhetstester

• Komplikasjoner

– Reruptur

– Nerveskade

– Sårkomplikasjon

• SF-36

– Helserelatert livskvalitet



NEJM
• New England Journal of Medicine –

„the world‘s leading medical journal“



Publikasjon april 2022st

• Artikkel

•Quick take video

• Editorial





Resultater: hovedendepunktst

Baseline ATRS

Ikke statistisk signifikant forskjell

92.7 93.9 94.2



Resultaterst
• SF-36: PCS og MCS, PF

– Ingen forskjell mellom gruppene

• Fysiske tester

– Ingen forskjell mellom gruppene



Komplikasjoner

• Total forekomst av komplikasjoner

9.0 % 6.3 % 8.7 %

Ikke statistisk signifikant forskjell



Komplikasjonert

Statistisk signifikante forskjell



Rerupturert

• 6.2% ved konservativ behandling

• Hyppigst 8-12 uker etter skaden

•Operativ behandling



Konklusjont
• Konservativ behandling gir samme resultat og samme total 

komplikasjonsrisiko som kirurgi

• Konservativ behandling kan være standardbehandling

• Avgjørende med fastsatt rehabiliteringsprotokoll

Barfod – Editorial NEJM 2022



Konklusjont
• Kirurgi i unntakstilfeller

– Skal gjøres riktig

– Forsinket diagnose (>3 d?)

– Toppidrettsatleter (?)



• Subgruppeanalyse

• Langtidsresultater

• Identifisere risikofaktorer for dårlig resultat

• Helseøkonomi

• ...

Ubesvarte spørsmålt



• Er alle akutte akillessenerupturer like?

• Kan ultralyd si noe?

• Hvem får reruptur, seneforlengelse eller atrofi?

• Individualisert behandling?

• Rehabilitasjonsprotokoll?

Fremtidt



• Vurderer adaptasjon av senestumpene

• Anbefaler kirurgi ved 70% reduksjon i adaptasjon

Amlang ultralydklassifikasjont



• Akutt lengdemåling av akilles

• Predikerer lengde ved 1 års FU

CALM
Copenhagen Achilles Length Measure



CARTA
Copenhagen Achilles Rupture Treatment Algorithm



• CARTA vs. konservativ vs. operativ

• Hovedendepunkt: Heel-rise work test

• Resultater 2024?

Aktuell RCT



• Ruptur diagnostisert > 4 uker

– Pasientrelatert

–Helsevesenrelatert

• Rerupturer

Kroniske akillessenerupturert



• Defekten fylles med arrvev

• Kontraksjon av triceps surae

• Forlengelse av vevet

•Mindre tensjon

Patofysiologit



•Ofte uklar anamnese

• Hevelse / fortykking av senen

• Forandret hvilevinkel

• Redusert tensjon

Presentasjon



•Mangler stabilitet i ankelen under gange

• Tap av normal fraspark

• Kan ikke gjøre et-bensstand på tær

Klinikkt



• Avstand mellom seneendene

• Utbredelse av skaden

• Pekepinn om behandlingsvalg

Diagnostikk: MRt



Behandlingt

• Rupturens alder er avgjørende!

• Kirurgi skal vurderes dersom „fersk“ kronisk ruptur

– 4-12 uker

• Konservativ kan forsøkes ved „eldre“ kronisk ruptur

– Fysioterapi

–Ortoser, taping, støttebandasjer



• Ikke signifikant funksjonell defisit

• Lave funksjonelle krav

• Kontraindikajsoner for kirurgi

– Høy alder

– Komorbiditeter som øker komplikasjonefaren 

• Dårlig regulert diabetes

• Perifer karsykdom

Konservativ som endelig behandlingt



• Forholdsvis aktive pasienter uten kontraindikasjon mot kirurgi

•Mål

– Gjenskape kontinuitet

– Gjenskape lengde-tensjonsforhold

– Gjenskape mestmulig funksjon

• Avstand mellom friske seneender dikterer operasjonsmetode

• Åpne rekonstruksjonsteknikker med risiko for sårkomplikasjoner

Kirurgisk behandlingt



• Dersom mindre gap (2-3 cm) etter 

reseksjon av arrvev

• Evt. i kombinasjon med VY plastikk

Ende til ende sutur



• Invertert V incisjon ved proksimale senespeilet

• Lukning av incisjonen i Y konfigurasjon

VY plastikk



• Ved større defekt (3-6 cm)

• Inversjonsplastikk

• Distalt stilket fascie-flap

• Roteres 180 grader før den festes distalt

Lindholm plastikk



• „Omkoble“ sene

•Muskelen/senen får en ny funksjon

• Aktuell ved varig triceps surae atrofi / 

seneforlengelse

• „Ny motor“

Senetransposisjoner



• Lang og kraftig

• Samme kontraksjonsakse som akilles

FHL: fleksor hallucis longus



• Feste senen tett mot akilles senen i calcaneus

FHL transposisjon



• Hypertrofi: muskelen vokser med sine oppgaver

FHL etter transposisjon

FHL FHL



• “Høste“ senen ved mediale fremfoten

• Risiko for sårkomplikasjoner

Åpen FHL transposisjon



• 6 pasienter

• Ingen sårkomplikasjoner

• 5/6 klarte et-bensstand på tær

• Ny prospektiv studie med 37 pasienter ferdig inkludert 2022

– 2 års resultater 2024

Skopisk FHL transposisjon



• Tilsvarende akutt ruptur

– Spissfotgips 2 uker

– WBAT i ortose med kiler i 6-8 uker

– Fysioterapi

Etterbehandling etter kirurgi for 
kronisk ruptur



• Konservativ ved lav funksjonsnivå og komorbiditeter

• „Gammel“ kronisk ruptur: prøv fysioterapi først

• Forsinket diagnose av akutt ruptur: vurdere kirurgi

• Kirurgi:  ende-til-ende sutur (evtl med VY), Lindholm, 

skopisk FHL transposisjon

Kroniske rupturer: konklusjon


