
Fall



Fall 1
35 år. Man. Missad landning vid fallskärmshopp



Inkomstbilder



Postop.  Varför blev det så här?
Vad göra?



Reop efter 4 dagar. Medial 
mjukdelsinterposition urrensad

Till hemortssjukhus



Fall 2.
Man 39 år

Syndesmosskador



Man 39 år. Halkat under löpträning



Direkt postop



Ställskruv bort efter  
8v



Koll efter 3 mån pga av primär 
diskussion om gaffeln. Bra rörlighet. 
Ont i frakturhöjd. Lätt gaffelspel.



4 månader.Svullnad och smärta vid 
aktivitet.Glapp gaffel

Vad gör man?



Reop 4 mån. Excision synostos. Försök till 
reonstruktion av gaffel + 4,5 mm ställskruv



2 mån post reop. Mår bra. Bra stabilitet. 
Men..

Brutna skruvändan borttas



6 mån efter reop. Samma instab känsla som 
tidigare. Svullen. Glapp gaffel.



Reop 2. 13 mån efter skadan. 
Fibulaosteotomi + dubbla 4,5 mm skruvar



5 v post reop 2. Callusknöl fibula. Stabil 
gaffel. Bra rörlighet.



2 mån post reop 2

• Skruvarna uttas. 



Kontroll 6 mån post reop 2. Mår bra stabil. 
Nöjd. Full aktivitet



Fall 2
Kvinna 47 år

Remissfall



Hemsjukhus.





Reop efter 2 dagar



2 månader senare



4 månader postop



7 mån postop. Smärta och svårt att belasta
Remitterad



Plattan fixereas distalt. Frakturlinjen öppnad. 
Pushar plattan distalt till kongruens nås. 

Skruvfixation



Postop. Kongruent med stabil gaffel



Fall 4
Kvinna 65 år. Rullstol. Epilepsi



Kvinna 37 år



Kvinna 37 år



Är det OK ?



Kvinna 37 år – op 2
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