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Disclaimer
I henhold til nye internasjonale standarder for pålitelige retningslinjer (Trustworthy guidelines, Institute of
Medicine 2011) og Helsedirektoratets "Veileder for kunnskapsbaserte faglige retningslinjer” bør kliniske
retningslinjer inkludere en systematisk gjennomgang av tilgjengelig dokumentasjon og en balansert
vurdering av fordeler og ulemper ved ulike behandlingsalternativ. Slike retningslinjer etablerer en standard
for utredning, behandling og oppfølging av pasient- eller diagnosegrupper, og tjener som et hjelpemiddel for
helsepersonell ved avveininger som må tas i deres kliniske hverdag. Faglige retningslinjer er virkemidler hvis
endemål er å sikre høy kvalitet, riktige prioriteringer og forhindre uønsket variasjon i
behandlingstilbudet.Retningslinjer er ikke rettslig bindende, men faglig normerende for valg man anser
fremmer kvalitet, god praksis og likhet i tjenesten. Helsepersonell må likevel vise faglig skjønn i vurderingen
av hver enkelt pasient og ta hensyn til den individuelle pasients behov.
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Sammendrag av anbefalinger

3 - Radiologisk definisjon av en ustabil distal radiusfraktur

Råd (Ikke Gradert) Eller Informasjon

Det er god praksis å vurdere operativ behandling av distale radiusfrakturer hos voksne pasienter på ≥ 18
år hvor man finner en eller flere av følgende radiologiske parametre (=instabilitetskriterier) på de primære
røntgenbildene:
≥ 10 grader dorsal vinkling av radius leddflate (fra 90º på lengdeaksen til radius)
Ulnar varians ≥ 2 mm
Intraartikulær trinndannelse ≥ 2 mm
Inkongruens i distale radioulnare ledd
Knusning i frakturområdet/substanstap av dorsale cortex av distale radius
Hvis du velger konservativ behandling av en velreponert, men ustabil fraktur, er det god praksis å følge
pasienten med tette kontroller mht de samme kriteriene. Det er likeledes god praksis
å reponere frakturen til nærmest mulig anatomisk stilling, selv om frakturen på de primære
røntgenbildene har mindre feilstilling(er) enn de angitt over.

Det bør utvises tilbakeholdenhet med operativ behandling av pasienter med lavt funksjonsnivå (varig
manglende evne til selvstendig å ivareta dagligdagse gjøremål).

4 - Anbefaling av operativ fremfor konservativ behandling

Operativ behandling av ustabile distale radiusfrakturer hos voksne pasienter ≥ 18 år gir bedre
resultat enn konservativ behandling

Sterk Anbefaling

Vi anbefaler operativ behandling av ustabile distale radiusfrakturer hos voksne pasienter ≥ 18 år.

Det bør utvises tilbakeholdenhet med operativ behandling av pasienter med lavt funksjonsnivå (varig
manglende evne til selvstendig å ivareta dagligdagse gjøremål).

Operativ behandling av ustabile distale radiusfrakturer hos pasienter > 65 år gir mindre
entydig resultat
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Svak Anbefaling

Vi foreslår operativ behandling av ustabile distale radiusfrakturer hos pasienter > 65 år.

Det bør utvises tilbakeholdenhet med operativ behandling av pasienter med lavt funksjonsnivå (varig
manglende evne til selvstendig å ivareta dagligdagse gjøremål).

5 - Supplerende CT i den radiologiske utredning av distale radiusfrakturer

Råd (Ikke Gradert) Eller Informasjon

Det er ikke god praksis å utføre CT-undersøkelse rutinemessig før operasjon av alle distale
radiusfrakturer.
Hvis det ved vurdering av konvensjonelle røntgenbilder er tvil om valg av behandlingsmetode, eller er
behov for bedre preoperativ kartlegging av komplekse intraartikulære distale radiusfrakturer, er det god
praksis å utføre supplerende CT-undersøkelse.

6 - Valg av operasjonstidspunkt

Råd (Ikke Gradert) Eller Informasjon

Når operasjonsindikasjon er stilt, er det god praksis at operasjonen foretas på et avtalt tidspunkt med
pasienten og uten unødvendig faste- og ventetid. Dette såfremt ikke andre forhold tilsier en akutt
operasjon.

En planlegging av operasjonen gir mulighet for at pasienten kan bli operert av en erfaren kirurg eller at
pasienten evt. kan overflyttes til avdeling med nødvendig kompetanse. Likeledes kan pasienten
informeres grundig om den forestående behandlingen.

7.1 - Volare vinkelstabile plater vs. ekstern fiksasjon eller perkutan pinning

Volare vinkelstabile plater gir bedre tidlig postoperativt resultat enn ekstern fiksasjon hos
voksne uansett alder
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Svak Anbefaling

Vi foreslår valg av volare vinkelstabile plater fremfor ekstern fiksasjon hos voksne pasienter uansett
alder som oppfyller operasjonsindikasjon.

Det bør utvises tilbakeholdenhet med operativ behandling av pasienter med lavt funksjonsnivå (varig
manglende evne til selvstendig å ivareta dagligdagse gjøremål).

Volare vinkelstabile plater gir trolig bedre tidlig postoperativt resultat enn perkutan pinning
hos voksne uansett alder

Svak Anbefaling

Vi foreslår valg av volare vinkelstabile plater fremfor perkutan pinning hos voksne pasienter uansett
alder som oppfyller operasjonsindikasjon.

Det bør utvises tilbakeholdenhet med operativ behandling av pasienter med lavt funksjonsnivå (varig
manglende evne til selvstendig å ivareta dagligdagse gjøremål).

7.2 - Andre behandlinger eller tilleggsbehandling

Ekstern fiksasjon kombinert med perkutan pinning gir bedre funksjonelt resultat enn
ekstern fiksasjon alene

Svak Anbefaling

Hvis du velger å behandle en ustabil distal radiusfraktur hos voksne pasienter med ekstern fiksasjon
foreslår vi at behandlingen kombineres med transfiksasjon av bruddfragmentet/ene med perkutane
pinner siden dette gir et bedre funksjonelt resultat uansett pasientens alder.

Det er utilstrekkelig dokumentasjon for å kunne si noe om den relative effekten av de forskjellige
metodene for ekstern fiksasjon i behandlingen av distale radiusfrakturer hos voksne pasienter.

Kapandjipinning gir trolig flere komplikasjoner enn vanlig pinning

Svak Anbefaling

Hvis du velger å behandle en ustabil distal radiusfraktur hos voksne pasienter med perkutan pinning
foreslår vi at du bruker vanlig pinning-teknikk fremfor Kapandji-pinning grunnet færre
komplikasjoner, uansett pasientens alder.

Biodegraderbare pinner gir mange osteolytiske lesjoner
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Svak Anbefaling

Hvis du velger å behandle en ustabil distal radiusfraktur hos voksne pasienter med perkutan pinning
foreslår vi at du bruker vanlige metallpinner fremfor biodegraderbare pinner for å unngå osteolytiske
lesjoner, uansett pasientens alder.

Bengrafting eller bensubstitutter gir trolig ikke bedre resultater enn operativ fiksasjon
alene

Svak Anbefaling

Vi foreslår at bengrafting eller bensubstitutter ikke benyttes ved behandling av ustabile distale
radiusfrakturer hos voksne pasienter, verken som eneste behandling eller som en substitutt til den
operative behandlingen, uansett pasientens alder.

7.3 - Ledsagende distal ulnafraktur

Samtidig operativ fiksasjon av ledsagende ustabil ulnafraktur gir bedre funksjonelt resultat
og færre komplikasjoner enn konservativ behandling

Svak Anbefaling

Ved ledsagende distal ulnafraktur hos voksne pasienter med en dislokert distal radiusfraktur anbefales
den distale radiusfrakturen vurdert ang. operativ fiksasjon jfr kap. 3 . Deretter tester man stabiliteten av
den distale ulnafrakturen. Ved instabilitet eller at ulnafrakturen er dislokert, foreslås operativ fiksasjon
også av ulnafrakturen.

Det bør utvises tilbakeholdenhet med operativ behandling av pasienter med lavt funksjonsnivå (varig
manglende evne til selvstendig å ivareta dagligdagse gjøremål).

8 - Immobiliseringstid etter operativ behandling med volar vinkelstabil plate

Kortvarig postoperativ immobilisering etter operasjon med volar vinkelstabil plate

Svak Anbefaling

Overvei bruk av kortvarig bandasjering (under 2 uker) etter operasjon med volar vinkelstabil plate fremfor
lengrevarende bandasjering (over 5 uker)
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9 - Rehabilitering etter operativ behandling

Rutinemessig trening hos ergo- eller fysioterapeut kun til pasienter med kompliserte forløp

Råd (Ikke Gradert) Eller Informasjon

Det er god praksis å ikke rutinemessig bruke supervisert trening hos ergo- eller fysioterapeut til pasienter
med ukomplisert forløp, siden det ikke er funnet forskjell i effekt sammenliknet med selvstendig
gjenopptrening med nedskrevet treningsplan etter en enkel instruksjon.
Det er god praksis at alle pasienter som minimum tilbys veiledning og praktisk instruksjon i egen
gjenopptrening etter en distal radiusfraktur uansett behandlingsmetode.

10 - Høringssvar

-

Under Bakgrunnstekst finnes artikkel skrevet av Retningslinjepanelet (Norsk ortopedpost nr. 4, 2014) som
besvarer noen hovedpunkter i høringssvarene samt høringssvarene.

11 - Takksigelser

-

Vi takker Norsk Ortopedisk Forening for mandatet og tilliten vi er gitt i utarbeidelsen av retningslinjene. Vi
takker Nasjonalt Kunnskapssenter for Helsetjenesten og Den Norske Legeforening som har muliggjort
arbeidet, både metodemessig og økonomisk. En stor takk også til Per Olav Vandvik og Linn Brandt som
har innviet oss i MAGICapp, og som har vært en helt nødvendig forutsetning for sluttføringen av
retningslinjene. Avslutningsvis retter vi en stor takk til Sundhedsstyrelsen i Danmark som har godkjent vår
adaptering av deler av deres retningslinje "National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære
brud (distal radiusfraktur)" publisert 8. oktober 2014.
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1 - Metode og bakgrunn

BEHANDLINGSRETNINGSLINJER FOR HÅNDLEDDSBRUDD HOS VOKSNE PASIENTER
Redaksjonskomiteen: Hebe Désirée Kvernmo, Per Olav Vandvik,
Linn Brandt.
Fagpanel: Hebe Désirée Kvernmo (leder), Leiv Magne
Hove, Katrine Bjørnebek Frønsdal, Ingrid Harboe,
Adalsteinn Odinsson, Yngvar Krukhaug

Vi presenterer en faglig retningslinje for behandling av distale radiusfrakturer hos voksne ≥ 18 år. Retningslinjen
er utviklet med utgangspunkt i nylig publiserte kunnskapsgjennomganger (Frønsdal et al. 2013, Kvernmo og
Krukhaug 2013) og nye metaanalyser foretatt av Nasjonalt Kunnskapssenter for Helsetjenesten
(Kunnskapssenteret) på vegne av Retningslinjepanelet. Vi har etterfølgende også adaptert deler av
behandlingsretningslinjene for distale radiusfrakturer til Sundhedsstyrelsen i Danmark (Sundhedsstyrelsen
2014). Retningslinjene publiseres i et nytt og brukervennlig format for helsepersonell. Vi redegjør i dette kapittelet
for bakgrunnen og organiseringen av arbeidet, samt metodikken som er benyttet.

Innholdsfortegnelse:
1. INNLEDNING
2. ORGANISERINGEN AV ARBEIDET
3. UTVIKLINGEN AV RETNINGSLINJENE
4. BRUKERMEDVIRKNING OG VURDERING AV PASIENTPREFERANSER
5. HØRING
6. PUBLISERING
7. BAKGRUNN FOR NYTT PRESENTASJONSFORMAT
8. OPPDATERING
9. INTERESSEKONFLIKTER
10. SØKEORD OG ANTALL TREFF
11. REFERANSER

1. INNLEDNING

1.1 FORMÅLET
Formålet med retningslinjen til Norsk Ortopedisk Forening (NOF) for behandling av distale radiusfrakturer er å gi
evidensbaserte anbefalinger for indikasjon for operasjon, hvilken behandling som er den mest effektive og beste
for pasienten samt hvilket gjenopptreningsregime som er best etter endt behandling.

1.2. DEFINISJON av kliniske retningslinjer
I henhold til nye internasjonale standarder for pålitelige retningslinjer og Helsedirektoratets "Veileder for
kunnskapsbaserte faglige retningslinjer” bør kliniske retningslinjer inkludere en systematisk gjennomgang av
tilgjengelig dokumentasjon og en balansert vurdering av fordeler og ulemper ved eksisterende
behandlingsalternativ (Laine, Taichman og Mulrow 2011, Graham et al. 2011, Helsedirektoratet 2012).
Retningslinjer setter en standard for utredning, behandling og oppfølging av pasient- eller diagnosegrupper, og
tjener som et hjelpemiddel for helsepersonell ved avveininger som må tas i deres kliniske hverdag. Faglige
retningslinjer er virkemidler hvis endemål er å sikre høy kvalitet og riktige prioriteringer, samt forhindre uønsket
variasjon i behandlingstilbudet blant pasienter eller pasientgrupper.

1.3 MOTIVASJONEN BAK ny retningslinje for behandling av distale radiusfrakturer hos voksne.
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I Norge er distale radiusfrakturer den hyppigst forekommende frakturtypen, den utgjør ca. 20 % av alle brudd.
Vurdert ut fra påviste insidensrater har vi her i landet mer enn 15 000 slike frakturer per år (Hove 1994, Lofthus
et al. 2008). Skademekanismen er vanligvis et fall hvor pasienten tar seg for med utstrakt hånd. Ved fraktur med
feilstilling vil pasienten typisk ha en håndleddsdeformitet. Det vil være smerter ved bevegelse og ømhet ved
palpasjon av distale radius.
En del pasienter ender med forsinket operasjon eller en fraktur som har tilhelet med feilstilling. Dette skyldes
oftest at man aksepterer stillingen etter reposisjon uten å vurdere om frakturen kan være så ustabil at den senere
(re-)dislokerer. De viktigste faktorene for å predikere knusning i frakturområdet og tap av stilling under
behandlingsforløpet er grad av energi i traumet og pasientens alder. Stabiliteten vurderes ut fra anatomiske
kriterier som helning i sideplan (tilt), og/eller radial forkorting og/eller trinndannelse i leddflaten og/eller knusning
av frakturen og/eller inkongruens i distale radioulnare ledd (Mackenney, McQueen og Elton 2006, Lutz et al. 2011,
Catalano et al. 1997, Wilcke, Abbaszadegan og Adolphson 2007, Abramo, Kopylov og Tagil 2008). Utfordringen er
således ved første legekonsultasjon å velge ut de frakturene som vil (re-)dislokere og derfor bør opereres for å
spare pasienten for unødvendig utsettelse av endelig behandling samt sikring av et godt operasjonsresultat.
Konservativ behandling med eventuell reponering, stabiliserende bandasjering og påfølgende stillingskontroller har
en viktig plass i behandlingen av udislokerte og lite dislokerte distale radiusfrakturer. Den økte bruken av operativ
behandling av de antatt ustabile høyenergifrakturene i de yngre årsklassene har hatt smitteeffekt og har ført til at
også flere eldre - uansett alder - nå behandles operativt hvis instabilitetskriteriene tilsier dette. Dog utviser man
tilbakeholdenhet med operativ behandling hos pasienter med lavt funksjonsnivå, selv om instabilitetskriteriene
skulle tilsi operasjon. Med lavt funksjonsnivå menes varig manglende evne til å selvstendig ivareta dagligdagse
gjøremål.
Til tross for økende vektlegging av behandling av distale radiusfrakturer hos voksne pasienter er det stor variasjon
i praksis. Ved mange sykehus tilstreber man differensiert behandling. Spesielt har ny teknologi som f.eks. volare
plater med vinkelstabile skruer vunnet stor popularitet, til tross for at dokumentasjonen var sparsom før slike
plater ble tatt i bruk i stort omfang. Ved andre sykehus er tilbudet mer begrenset, både når det gjelder seleksjon
av hvilke brudd som opereres og valg av behandlingsmetode enn det som er tilgjengelig av behandling i dag.
Dette kan resultere i et dårligere resultat for noen pasienter enn det som kunne forventes ut fra dagens
behandlingsmuligheter. Disse forhold illustreres også i tall fra Norsk Pasientskadeerstatning, som viser at distale
radiusfrakturer er en av de hyppigste årsakene til klagesaker der pasienten har fått medhold (Husby, Walløe og
Willumstad 2006). Det er derfor viktig å sikre pasienter med slike brudd optimal behandling.

1.4 AVGRENSING av pasientgruppe- og frakturtyper
Retningslinjepanelet har valgt å utelukkende fokusere på kliniske problemstillinger som tydelig kan kategoriseres
med hensyn til behandlingsmuligheter:
Pasientpopulasjonen er voksne ≥ 18 år som har pådratt seg en distal radiusfraktur. Retningslinjen omhandler
frakturer med AO-klassifiseringstype A2, A3, og C1-3, og tilsvarer de frakturene man tidligere omtalte som Colles
frakturen. Retningslinjen omhandler IKKE behandling av de volart dislokerte frakturene (Smiths
frakturene), skjæringsfrakturene (Chauffeur- og Barton frakturene), åpne frakturer, frakturer som følge av
høyenergiskader, isolerte frakturer av distale ulna (AO type A1) eller pasienter med ledsagende skader av
betydning i håndledd eller hånd, siden disse skadene stort sett alltid skal opereres.

1.5 MÅLGRUPPE
Målgruppen er fagpersonell som behandler distale radiusfrakturer, primært ortopediske kirurger, men også
legevaktsleger og andre leger som behandler distale radiusfrakturer, samt fysioterapeuter og ergoterapeuter som
ivaretar opptrening av disse pasientene. Retningslinjen er også relevant for sykepleiere, pasienter og pårørende
som ønsker å oppdatere seg i behandlingen av distale radiusfrakturer.

1.6 PASIENTPERSPEKTIVET
For å få frem pasientperspektivet bedre har vi fravalgt å alene se på radiologiske parametere som effektmål siden
disse har liten korrelasjon til pasientens opplevde funksjon og livskvalitet (Kwok, Leung og Yuen 2011). Vi har
derfor benyttet Patient Reported Outcome Measures (PROM) DASH (Disability of the Arm, Shoulder, and Hand) og
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PRWE (Patient Rated Wrist evaluation). Begge måleinstrumentene har en skår fra 0-100, hvor en lav skår er best.
Den minste kliniske relevante forskjellen er hhv 10 for DASH og 14 for PRWE (Sorensen et al. 2013).

1.7 JURIDISKE FORHOLD
Retningslinjen er ment som støtte for fagpersonell for å sikre gode beslutninger i behandlingen av voksne
pasienter med distale radiusfrakturer.
Retningslinjene skal ansees som faglig rådgivning, hvilket betyr at man anbefaler relevante fagpersonell om å
følge retningslinjene. Retningslinjer er imidlertid ikke juridisk bindende, men faglig normerende for valg man anser
fremmer kvalitet, god praksis og likhet i tjenesten. Helsepersonell må likevel vise faglig skjønn i vurderingen av
hver enkelt pasient og ta hensyn til den individuelle pasients behov (Graham et al. 2011).

2. ORGANISERINGEN AV ARBEIDET

2.1 OPPDRAGET FRA NOF
NOF vedtok enstemmig på sin generalforsamling oktober 2006 at det var behov for behandlingsretningslinjer for
distale radiusfrakturer. NOF nedsatte en såkalt konsensusgruppe som skulle utarbeide anbefalinger for behandling
av disse frakturene.
Kunnskapssenteret ble kontaktet av styret i NOF ved dets leder Hebe Kvernmo. Kunnskapssenteret fikk i oppdrag
å bistå konsensusgruppen i gjennomgangen av kunnskapsgrunnlaget for behandling av håndleddsbrudd. Denne
gjennomgangen skulle være utgangspunktet for utarbeidelsen av behandlingsanbefalingene. Fra 2006-2009 besto
konsensusgruppen av ortopeder og en skadelegevaktslege, som alle har spesiell interesse for behandlingen av
distale radiusfrakturer. Gruppen besto av følgende leger: leder for konsensusgruppen, Hebe D. Kvernmo (Oslo
Universitetssykehus), Leiv Magne Hove (Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus), Torstein Husby
(Oslo Universitetssykehus), Magne Røkkum (Oslo Universitetssykehus), Adalsteinn Odinsson (St. Olavs Hospital og
NTNU - Norges Tekniske Naturvitenskapelige Universitet), Knut Skoglund (Sykehuset Innlandet HF), Knut
Melhuus (Oslo Universitetssykehus), John Williksen (Oslo Universitetssykehus), Yngvar Krukhaug (Universitetet i
Bergen og Haukeland Universitetssykehus), Vilhjalmur Finsen (NTNU og St. Olavs Hospital). Prosjektgruppen ved
Kunnskapssenteret har i perioden 2006-2009 bestått av Katrine B. Frønsdal (forsker og prosjektleder) og følgende
prosjektmedarbeidere: Lene K. Juvet (forsker), Bjørn A. Graff (tidligere forsker ved Kunnskapssenteret), Sari
Susanne Ormstad (forskningsbibliotekar), Inger Natvig Norderhaug (forskningsleder), Vigdis Lauvrak (forsker),
Ingrid Harboe (forskningsbibliotekar), Brynjar Fure (seksjonsleder og prosjektansvarlig.
Hensikten med prosjektet var å innhente og vurdere all tilgjengelig vitenskapelig dokumentasjon for behandling
og rehabilitering av voksne pasienter med håndleddsbrudd.
De opprinnelige forskningsspørsmålene var som følger:
Hvilke(n) reposisjonsmetode er best egnet?
Hvilke(n) pasientgruppe(r) har nytte av operativ behandling fremfor konservativ behandling?
Hvilke(n) operativ behandling oppnår best resultat?
Hvilke(t) rehabiliteringstiltak oppnår best resultat?
Kunnskapsgjennomgangen resulterte i to publikasjoner i 2013 (Frønsdal et al. 2013, Kvernmo og Krukhaug 2013).
Imidlertid var forskningsdokumentasjonen ofte begrenset og av lav kvalitet. Mange vesentlige forskningsspørsmål
forble derfor ubesvarte.
I 2013 fortsatte en mindre del av konsensusgruppen arbeidet etter at det første samarbeidsprosjektet med
Kunnskapssenteret var over. Gruppen er videre omtalt som Retningslinjepanelet eller Fagpanelet for utarbeidelse
av behandlingsretningslinjer for håndleddsbrudd. Gruppen har fått videre bistand fra Per Olav Vandvik
(Kunnskapssenteret) og Linn Brandt i utarbeidelsen av retningslinjer basert på den kunnskapsbaserte metoden og
GRADE og bruk av den elektroniske plattformen MAGICapp, samt bistand fra Ingrid Harboe (Kunnskapssenteret) i
nye søk og Katrine Bjørnebek Frønsdal (Kunnskapssenteret) i nye metaanalyser.
NOFs Retningslinje for distale radiusfrakturer er utarbeidet etter mal for Trustworthy guidelines på en systematisk
og transparent måte med bruk av GRADE metodologi (Guyatt et al. 2008, 2010, 2012, Laine et al. 2011, Qaseem
et al. 2012, Goldet og Howick 2013).
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2.2. DELTAKERE
Redaksjonskomiteen
Arbeidet har vært koordinert av en redaksjonskomite bestående av Hebe Désirée Kvernmo, Linn Brandt og Per
Olav Vandvik. Redaksjonskomiteen har hatt ansvar for å sikre at retningslinjen er utarbeidet i henhold til metodikk
beskrevet under pkt. 3 under. Hebe Désirée Kvernmo har vært hovedredaktør.

Retningslinjepanelet
Retningslinjepanelet for kapittel 1-4 har bestått av:
Hebe Désirée Kvernmo (Oslo Universitetssykehus) – leder
Leiv Magne Hove (Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus.
John Håkon Williksen (Oslo Universitetssykehus)
Torstein Husby (Oslo Universitetssykehus)
Katrine Bjørnebek Frønsdal (Kunnskapssenteret)
Ingrid Harboe (Kunnskapssenteret)
Adalsteinn Odinsson (St. Olavs Hospital og Norges Tekniske Naturvitenskapelige Universitet)
Yngvar Krukhaug (Haukeland Universitetssykehus og Universitetet i Bergen)
Kapittel 3 og 4 er senere revidert av det siste Retningslinjepanelet (se under).

Retningslinjepanelet for kapittel 3 og 4 (revisjon av begge) og kapittel 5-9 har bestått av:
Hebe Désirée Kvernmo (Universitetssykehuset Nord-Norge og Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet)
– leder og hovedforfatter
Leiv Magne Hove (Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus.
Katrine Bjørnebek Frønsdal (Kunnskapssenteret)
Ingrid Harboe (Kunnskapssenteret)
Adalsteinn Odinsson (St. Olavs Hospital og Norges Tekniske Naturvitenskapelige Universitet)
Yngvar Krukhaug (Universitetet i Bergen og Helse Bergen og Haukeland Universitetssykehus)

I revisjonen av kapittel 4 (tidligere kapittel 3) har vi endret instabilitetskriteriet for ulnar varians fra 3 til 2 mm
etter at vi har lagt til grunn referansene fra Sundhedstyrelsens retningslinje vedrørende
operasjonsindikasjon (Sundhedstyrelsen 2014) samt tydeliggjort hvilke røntgenundersøkelser som legges til
grunn. I revisjonen av kapittel 4 har vi på bakgrunn av gjeldende litteratur lagt til merknad om at tilbakeholdenhet
til operativ behandling bør utvises hos pasienter med et varig redusert funksjonsnivå. Også disse endringene er i
tråd med retningslinjene til Sundhedsstyrelsen i Danmark (Sundhedsstyrelsen 2014).

3. UTVIKLINGEN AV RETNINGSLINJENE

3.1 SPØRSMÅLSFORMULERING
Utgangspunktet for utvikling av anbefalinger i behandlingsretningslinjene var å identifisere sentrale spørsmål for
klinisk praksis.
Spørsmålene vi hadde formulert forut den opprinnelige kunnskapsgjennomgangen ble tydeligere definert i et
såkalt PICO-format med presis beskrivelse av pasientpopulasjonen (P), behandlingsalternativene
Intervensjon (I) og Komparator (C), samt utfall (O) Outcome (Guyatt et al. 2011). Kun pasientviktige utfall ble
registrert. Et eksempel på et PICO-spørsmål er følgende: For voksne pasienter på 18 år eller mer med en ustabil
distal radiusfraktur (P), er volare vinkelstabile plater (I) bedre enn perkutan pinning (C) for de pasientviktige
utfallene DASH, VAS smerte? De ulike spørsmålene fremgår under hvert av kapitlene i evidensprofilene.

3.2 LITTERATURSØK
Litteratursøk ble utført med utgangspunkt i PICO spørsmål med støtte fra eksperter ved Kunnskapssenteret i
systematiske litteratursøk og kunnskapsgjennomgang. Kunnskapssenteret har på vegne av Retningslinjepanelet, i
tillegg til det opprinnelige kunnskapsgrunnlaget basert på systematiske oversikter, utført nye søk og gjort
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metaanalyser for sammenlikningen mellom volare vinkelstabile plater og hhv ekstern fiksasjon og perkutan
pinning. For søkeord og treff, se avsnitt 10 i dette kapittelet.

3.3 OPPSUMMERING OG VURDERING AV DOKUMENTASJONEN
GRADE-metoden ble brukt for å bestemme styrken på effekt estimatene, dvs. i hvilken grad vi har tillit til effekt
estimatene. På denne måten ble de mest relevante studiene oppsummert gjennom en systematisk og transparent
prosess (http://www.gradeworkinggroup.org).
I mangel av allerede publiserte systematiske oversikter gjennomførte Kunnskapssenteret nye metaanalyser av
randomiserte kontrollerte studier på vegne av Retningslinjepanelet som dannet grunnlag for vårt videre arbeid.
Det beste kunnskapsgrunnlaget for hvert enkelt utfall ble deretter vurdert i henhold til GRADE gjennom følgende
steg:
1. Kvalitet på dokumentasjonen (tiltro til effektestimatene) ble bestemt ved å vurdere fem faktorer: Risiko for
systematiske feil i enkeltstudier, heterogenitet på tvers av studier, overførbarhet fra studier til individuelle
pasienter, presisjon av effektestimater (bredden på konfidensintervallene) og risiko for publiseringsskjevhet.
Tabell 1 definerer nivåer av kvalitet på dokumentasjonen.
2. Estimering av relative og absolutte effekter for behandlingsalternativer ble gjennomført, og de relative
effektestimater ble applisert på utgangsrisiko for et gitt utfall.
3. Utvikling av resultattabeller for dokumentasjon på tvers av utfall; dvs. ”evidence profiles” og ”summary of
findings” tabeller. Tabell 1 under viser eksempel på en «summary of findings» tabell.

Høy kvalitet
Vi har stor tillit til at effektestimatet
ligger nær den sanne effekten

Det er usannsynlig at videre forskning vil
påvirke vår tillit til effektestimatet

Middels kvalitet

Vi har middels tillit til effektestimatet:
Effektestimatet ligger sannsynlig nær
den sanne effekten, men effektestimatet
kan også være vesentlig ulik den sanne
effekten

Det er sannsynlig at videre forskning vil
påvirke vår tillit til effektestimatet. Videre
forskning kan også endre estimatet

Lav kvalitet
Vi har begrenset tillit til effektestimatet:
Effektestimatet kan være vesentlig
ulik den sanne effekten

Det er svært sannsynlig at videre
forskning vil påvirke vår tillit til
effektestimatet. Videre forskning vil
sannsynlig endre estimatet

Svært lav kvalitet
Vi har svært liten tillit til at
effektestimatet ligger nær den sanne
effekten

Effektestimatet er veldig usikkert

Tabell 1: Kvalitet på dokumentasjonen og implikasjoner for videre forskning i henhold til GRADE (Atkins et al.
2004, Guyatt et al. 2011).

3.4 VERDIER OG PREFERANSER
Et essensielt steg i utvikling av anbefalinger ved bruk av GRADE er å veie fordeler mot eventuelle ulemper av ulike
behandlingsalternativer. Det foreligger ingen studier av pasienters verdier og preferanser i behandlingen av
håndleddsbrudd, men Retningslinjepanelet har gjort antagelser på vegne av pasientgruppen i tilfeller der vi har
ansett dette som spesielt viktig. På sikt ønsker Retningslinjepanelet å utføre egen studie av pasientenes
preferanser og inkludere dette i en oppdatert anbefaling.

3.5 RESSURSBRUK OG KOST-/NYTTEANALYSER
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Retningslinjepanelet vurderer på sikt å inkorporere kostnad-/nyttevurderinger i utvikling av anbefalinger.
Økonomisk evaluering med kostnad-/nytteanalyser vil kun bli inkludert for anbefalinger der det er sannsynlig at
disse analysene vil kunne endre retning eller styrke på anbefalingen. For hjelp i slike økonomiske betraktninger vil
Retningslinjepanelet søke bistand fra helseøkonom med klinisk kompetanse for å sikre at ressurshensyn blir
ivaretatt korrekt.

3.6 INTERESSEKONFLIKTER
Det er bred internasjonal konsensus om at transparent rapportering av interessekonflikter er nødvendig for å sikre
god kvalitet på faglige retningslinjer (McLean et al. 2012). Det er i tillegg økende forståelse for at intellektuelle
interessekonflikter er vel så viktige som de finansielle. Metoden vi har anvendt har systematisk registrert begge
typer interessekonflikter og skiller forøvrig mellom primære og sekundære interessekonflikter. Primært skal
deltakere med primære interessekonflikter bli utelukket fra deltagelse i endelig utforming av anbefalinger.
Retningslinjepanelet har valgt å la hele gruppen delta i hele prosessen selv om interessekonflikter er registrert.
Redaktør og leder av Retningslinjepanelet samt redaksjonskomiteen har ikke rapportert noen primære
interessekonflikter.

3.7 FRA DOKUMENTASJON TIL ANBEFALING
Retning og styrke på hver anbefaling ble i henhold til GRADE fastsatt på grunnlag av følgende fire faktorer:
Balansen mellom fordeler (ønskede konsekvenser) og ulemper (uønskede konsekvenser) av behandling.
Kvalitet på dokumentasjonen (tillit til effektestimatene).

I mangel på forskningsresultater for de følgende punkter, ble disse tatt i betraktning i mindre grad:
Pasientverdier og -preferanser.
Kostnadsvurderinger.

Styrken på anbefalingen ble utover dette vurdert utfra følgende prinsipper:
Sterk anbefaling for et tiltak: Det er klart at fordelene veier opp for ulempene.
Svak anbefaling for et tiltak: Det er uklart om fordelene veier opp for ulempene.

Gjennom adekvat bruk av GRADE ble kun én av anbefalingene vurdert å være sterke. De øvrige er vurdert å være
svake, hvilket reflekterer en fin balanse mellom fordeler og ulemper og/eller forventet stor variasjon i
enkeltpasienters verdier og preferanser.

Ved svake anbefalinger blir det desto viktigere å gjøre kunnskapsgrunnlaget tilgjengelig, slik at klinikere kan bruke
anbefalingene balansert i møte med enkeltpasienter.

4. BRUKERMEDVIRKNING OG VURDERING AV PASIENTPREFERANSER
Antatte typiske pasientpreferanser har vært diskutert for hver enkelt anbefaling. Brukerrepresentanter vil bli
inkludert i neste høringsprosess.

5. HØRING
Den faglige og metodiske kvaliteten i retningslinjene for håndleddsbrudd følger de gjeldende anbefalinger for
retningslinjer (Guyatt et al. 2008, Laine et al. 2011, Qaseem et al. 2012). Retningslinjenes metode og foreløpige
konklusjoner har vært presentert på Ortopedisk høstmøte årlig siden arbeidet startet, inklusive høsten 2013.
Retningslinjens kapittel 1-4 var på høring blant medlemmene i NOF høsten 2013, og kommentarer er vurdert og
inkorporert i retningslinjene. Retningslinjene ble formelt vedtatt og godkjent som NOFs retningslinjer for
behandling av pasienter med distale radiusfrakturer under Generalforsamlingen i NOF i 2013. Videre arbeide
ansees som oppdatering av retningslinjen. Den andre og hittil siste oppdatering var lagt ut til høring blant NOFS
medlemmer fra 20. oktober til 14. november 2014 før endelig versjon ble publisert 4. desember 2014.

6. PUBLISERING
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Retningslinjene er publisert på nettet i et nytt elektronisk format på www.håndleddsbrudd.no og planlegges også
publisert i Tidsskriftet for den Norske Legeforening og i internasjonale tidsskrifter med peer review. En engelsk
versjon finnes på www.wristfractures.no.
Lenke til retningslinjene er tilgjengelig fra NOFs hjemmeside www.ortopedi.no og Norsk Forening for Håndkirurgis
hjemmeside www.handkirurgi.no. Det vil dessuten gjennomføres en informasjonskampanje, bla. med omtale i
Dagens Medisin.

7. BAKGRUNN FOR NYTT PRESENTASJONSFORMAT
Retningslinjen presenteres i et nytt format som kan fungere som verktøy for kunnskapsstøtte på ulike plattformer.
Presentasjonsformatet er integrert i et kombinert forfatter- og publiseringsverktøy for retningslinjer, tilgjengelig
for nett- og mobilapplikasjoner samt løsninger for integrering i elektronisk pasientjournal. SNAP IT prosjektet er
en del av MAGIC10, et forskningsprogram med det formål å oppnå mer effektiv utvikling, disseminering og
oppdatering av kunnskapsbaserte faglige retningslinjer. MAGIC er igjen knyttet til det internasjonale
forskningsprosjektet DECIDE (Developing and Evaluating Communication strategies to support Informed Decisions
and practice based on Evidence) som er utviklet av GRADE Working Group, finansiert av EU og som inkluderer
ledende internasjonale retningslinjeorganisasjoner med partnere i 10 land. For mer informasjon henvises til:
http://www.decide-collaboration.eu
http://www.gradeworkinggroup.org
http://www.magicproject.org

8. OPPDATERING
Det planlegges regelmessig oppdatering av retningslinjen. Istedet for å sette faste tidsintervall for
oppdateringssøk, har vi i løpet av de siste månedene erfart at det er behov for at Fagpanelet gjør løpende
oppdateringssøk for enkelt-retningslinjer der vi ser det kommer nye publikasjoner. En slik dynamisk oppdatering
er en av de store fordelene ved å bruke MAGIC-plattformen for retningslinjearbeidet. Likeledes er plattformen
skapt slik at brukerne kan gi tilbakemeldinger til Fagpanelet for hver av de ulike anbefalingene.

9. INTERESSEKONFLIKTER
Alle deltakere har skriftlig redegjort for intellektuelle og økonomiske interessekonflikter.
Interessekonfliktene er som følger:

Hebe Désirée Kvernmo har vært peer reviewer for Sundhedsstyrelsen i Danmark for deres retningslinjer for
håndleddsbrudd. Hun har tidligere mottatt forelesningshonorar fra OrtoMedic for undervisning av norske
ortopediske kirurger for bruk av deres osteosyntesematerialer i behandlingen av håndleddsbrudd som ledd i
helseforetakenes krav om brukeropplæring fra anbudsvinnere. Kvernmo er medforfatter på en studie som
sammenlikner volare vinkelstabile plater med ekstern fiksasjon. Hun er kapittelforfatter i en internasjonal lærebok
om distale radiusfrakturer som er publisert i 2014, men hvor ingen aktuell behandling blir favorisert og hvor hun
ikke mottar inntekt fra salget av boken.
Leiv Magne Hove er initiativtaker og hovedredaktør av en internasjonal lærebok om distale radiusfrakturer som er
publisert i 2014, men hvor ingen aktuell behandling blir favorisert og hvor Hove oppgir at han ikke mottar inntekt
fra salget av boken. Hove er også initiativtaker til boken Håndkirurgi som ble utgitt i 2009, men hvor inntektene
tilfaller Norsk Forening for Håndkirurgi. Hove har tidligere vært med på å utvikle en dynamisk ekstern fiksatør,
men hvor Hove oppgir å ikke ha mottatt honorar. Ingen øvrige interessekonflikter er oppgitt.
Katrine Bjørnebek Frønsdal og Ingrid Harboe oppgir å ikke ha noen interessekonflikter.
Adalsteinn Odinsson er kapittelforfatter i en internasjonal lærebok om distale radiusfrakturer som er publisert i
2014, men hvor ingen aktuell behandling blir favorisert og hvor han ikke mottar inntekt fra salget av boken. Ingen
øvrige interessekonflikter er oppgitt.
Yngvar Krukhaug har tidligere mottatt konsulenthonorar fra OrtoMedic/Biomet og Smith & Nephew og
forelesningshonorar fra Stryker. De nevnte firmaene forhandler osteosyntesematerialer til bruk i behandlingen av
håndleddsbrudd. Krukhaug er medforfatter på flere vitenskapelige studier som sammenlikner ulike
behandlingsmetoder for distale radiusfrakturer, både for konservative og operative metoder. Han er
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kapittelforfatter i en internasjonal lærebok om distale radiusfrakturer som er publisert i 2014, men hvor ingen
aktuell behandling er favorisert og hvor han ikke mottar inntekt fra salget av boken.

10. SØKEORD OG ANTALL TREFF
Databases: Embase (Ovid), Ovid Medline, Cochrane Library, Centre for Reviews and Dissemination,
PubMed (e-pub ahead of print)
Date: 2013-04-15
Time limit: 2007-01-01 - 2013-04-15
Updated search: 2013-09-30
Time limit: 2000-01-01 - 2013-09-30
Study design: Systematic review (Ovid’s clinical queries: "reviews (maximizes specificity)" og systematic*
review*.tw), Health Technology Assessment, Randomised controlled trial (Ovids‘s clinical queries: "therapy
(maximizes specificity)")
Total results: 37 (25+12) Systematic reviews, 63 (55+8) Randomised controlled trials
Comment: the same search strategies as below were used in the update search with time limit 2000-01-01
– 2013-09-30
Performed by: Ingrid Harboe
Link to full search strategy

11. REFERANSER
Se under egen fane for referanser.
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2 - Hvordan lese retningslinjen

NY STRUKTURERING AV ANBEFALINGER I TOPPLOKKFORMAT

Innholdsfortegnelse:
Topplokket består av
Retning og styrke på hver anbefaling
For en rask og informativ innføring i GRADE anbefales følgende artikkel
Forklaring og illustrasjon over hvilken informasjon som finnes under anbefalingene

Et topplokk defineres som det minimum av informasjon klinikeren trenger for å kunne applisere anbefalingen i
egen praksis og er utviklet gjennom omfattende brukertesting med klinikere i syv land gjennom
forskningsprosjektet DECIDE. Topplokkformatet er spesialtilpasset for bruk i retningslinjer som følger GRADE
metoden.

Topplokket består av:
• Anbefalingen: Skrevet i et strukturert og aktivt språk.
• Styrken på anbefalingen: Formidlet med fargekoder og tekst.
• Nøkkelinformasjon: Kort informasjon om balansen mellom fordeler og ulemper, kvalitet på dokumentasjonen,
preferanser og verdier samt ressurshensyn.
• Rasjonale: Avveiningen gjort mellom de ulike nøkkelfaktorene som fører til aktuelle anbefalings retning og
styrke.

I tillegg til dette er det til hver enkelt anbefaling knyttet:
• Dokumentasjon: relevante resultattabeller (Summary of Findings tabeller),
• Praktisk informasjon om behandlingen og verktøy for risikostratifisering.
• Adaptasjon: For modifiserte anbefalinger gis det en beskrivelse av endringen og dets rasjonale under en egen
kategori kalt ”adaptasjon”.
• «Decision aids»: Dette er under utvikling og ikke en integrert del av retningslinjen ennå.

Retning og styrke på hver anbefaling blir i henhold til GRADE fastsatt på grunnlag av de fire nøkkelfaktorene.
Styrken på anbefalingen blir utover dette vurdert på følgende prinsipper:
• Sterk anbefaling (grønn) for et tiltak: Det er klart at fordelene veier opp for ulempene. Det innebærer at alle,
eller nær sagt alle, pasienter vil ønske den anbefalte behandlingen.
• Svak anbefaling (gul) for et tiltak: Det er mer uklart om fordelene veier opp for ulempene. Det innebærer
fremdeles at de fleste pasienter vil ønske den anbefalte behandlingen. Det er dog en større mulighet for variasjon
i individuelle preferanser.
• Praktiske råd (lilla) for et tiltak: Råd basert på faglig ekspertise. Ikke vurdert i henhold til GRADE pga. sviktende
dokumentasjonsgrunnlag. Dette innebærer at de er vesensforskjellige fra anbefalinger og må i større utstrekning
følges basert på eget skjønn.

For en rask og informativ innføring i GRADE anbefales følgende artikkel:

G. Goldet, J. Howick. Understanding GRADE: an introduction. Journal of Evidence-Based Medicine 6
(2013) 50-54.
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Forklaring og illustrasjon over hvilken informasjon som finnes under anbefalingene:
Se mer forklaring på help.magicapp.org
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3 - Radiologisk definisjon av en ustabil distal radiusfraktur

Retningslinjepanelets forskningsspørsmål var følgende:
Er det evidens for at en eller flere av følgende radiologiske parametre vurdert ved røntgenundersøkelse av
håndleddet kan anvendes til å stille operasjonsindikasjon hos voksne ≥ 18 år:
≥ 10º dorsal vinkelfeilstilling av distale radius (fra 90º på lengdeaksen til radius)

Intraartikulær trinndannelse eller diastase ≥ 2 mm
Ulnar varians ≥ 3 mm
Inkongruens av distale radioulnare led
Substanstap av dorsale cortex
De radiologiske parametre angitt over er valgt på bakgrunn av AAOS-retningslinjen fra 2009 (AAOS 2009,
Lichtmann et al. 2011).
Bakgrunnen for valg av forskningsspørsmål:
I Norge behandles det ca. 15.000 distale radiusfrakturer årlig. Disse bruddene utgjør en stor andel av
arbeidsbelastningen i ortopedien. Vanlig røntgenundersøkelse av håndleddet er den anerkjente metoden til å stille
diagnosen ved distale radiusfrakturer. Stabile brudd kan håndteres konservativt, med et godt funksjonelt resultat.
Imidlertid debatteres det fortsatt hvilke radiologiske grensekriterier som definerer en ustabil distal radiusfraktur,
videre omtalt som instabilitetskriterier eller operasjonskriterier. Disse kriteriene vil sammen med en vurdering av
pasientens samlede funksjonsevne og morbiditet være avgjørende for når pasienten tilbys hhv konservativ eller
operativ behandling. Dette kapittelet presenterer evidensen for hva som er de radiologiske grensekriteriene for
når en kan forvente at en fraktur er av en slik karakter at manglende stabilisering av frakturen ved operasjon med
overveiende sannsynlighet vil medføre plager og redusert funksjonsevne hos pasientene og på lengre sikt redusert
livskvalitet.
For å få frem pasientperspektivet bedre har vi fravalgt å alene se på radiologiske parametre som effektmål siden
disse har liten korrelasjon til pasientens opplevde funksjon og livskvalitet (Kwok, Leung og Yuen 2011). Vi har
derimot benyttet de pasientrelaterte effektmålene (PROM- Patient Reported Outcome Measures) DASH (Disability
of the Arm, Shoulder, and Hand) og PRWE (Patient Rated Wrist evaluation). Begge måleinstrumentene har en
skår fra 0-100, hvor en lav skår er best. Den minste kliniske relevante forskjellen er hhv 10 for DASH og 14 for
PRWE (Sorensen et al. 2013).
Retningslinjene omhandler frakturer av AO klassifikasjonstypen A2, A3, og C1-3 hos voksne pasienter ≥ 18 år.
Disse klassifikasjonstypene dekker det som tidligere oftest ble omtalt som Colles frakturen. Retningslinjen
omhandler IKKE behandling av de volart dislokerte frakturene (Smiths frakturene), skjæringsfrakturene
(Chauffeur- og Barton frakturene), åpne frakturer, frakturer som følge av høyenergiskader, isolerte frakturer av
distale ulna (AO type A1) eller pasienter med ledsagende skader av betydning i håndledd eller hånd, siden disse
skadene stort sett alltid skal opereres.
Litteratur:
Det foreligger ingen evidens basert på systematiske oversikter eller randomiserte kontrollerte studier som
besvarer forskningsspørsmålet. Det finnes derimot to behandlingsretningslinjer, en amerikansk fra 2009 (AAOS
2009, Lichtmann et al. 2011) og en dansk fra 2014 (Sundhedsstyrelsen 2014) for distale radiusfrakturer, som har
kommet med en anbefaling basert på beste foreliggende evidens. Av disse har kun den danske
Sundhedsstyrelsens anvendt tilfredsstilende metodikk og har samtidig det mest oppdaterte søket, hvor de har
utvidet søket med kohortestudier fra 1983-2014. Kohortestudier har som kjent lavere kvalitet på evidensen enn
systematiske oversikter og RCTer. Totalt ble 2709 kohortestudier vurdert, og 5 studier ble vurdert til å besvare
forskningsspørsmålet (Mackenney, McQueen og Elton 2006, Lutz et al. 2011, Catalano et al. 1997, Wilcke,
Abbaszadegan og Adolphson 2007, Abramo, Kopylov og Tagil 2008). Av disse var det 1 prognostisk studie og 4
follow-up studier, og hvor 3 benyttet DASH som effektmål.
Den prognostiske studien fulgte en kohorte på 4024 pasienter med distale radiusfrakturer prospektivt over en
periode på 5,5 år (Mackenney, McQueen og Elton 2006). Ut fra røntgenbildene lagde forfatterne en
beregningsmodell som predikerer risiko for hhv tidlig og sen instabilitet samt malunion så fremt at det ikke utføres
annen behandling enn primær reposisjon. Studien viste at dorsal vinkling > 5-10 grader i sideplan (vinkelrett på

Behandlingsretningslinjer for håndleddsbrudd hos voksne - Norsk Ortopedisk forening - Den Norske Legeforeningen

20 of 108



radius lengdeakse), radial forkortning (el. ulnar varians = ulnas distale leddflate lengre enn radius) > 0 mm og
komminutt fraktur med substanstap av enten volare eller dorsale kortex alle er signifikante risikofaktorer for tap
av stilling og/eller malunion. Pasientens alder var den største prediktoren for både tap av stilling og malunion,
uavhengig av andre faktorer.
To follow-up studier (Lutz et al. 2011, Catalano et al. 1997) fulgte begge to grupper pasienter med intraartikulære
distale radiusfrakturer med hhv nedpressing i leddflaten og manglende kongruens i leddflaten ved tilheling. Begge
studiene viste en signifikant økt forekomst av radiokarpal artrose, men denne var ikke korrelert til endringer i
funksjons-skåringer etter hhv 5,5 og 9 år.
En tredje follow-up studie (Wilcke, Abbaszadegan og Adolphson 2007) fulgte en gruppe pasienter som ble
behandlet for en dislokert distal radiusfraktur med hhv lukket reposisjon eller ekstern fiksasjon. De radiologiske
parametrene (differansen mellom uskadet og frakturert side) ble sammenliknet med pasientens DASH-skår etter
follow-up perioden på 2,2 år. Studien viste en signifikant dårligere DASH-skår ved radial forkortning ≥ 2 mm og
dorsal vinkling ≥ 15º
En fjerde follow-up studie (Abramo, Kopylov og Tagil 2008) validerte effekten av en behandlingsprotokoll for
pasienter med distale radiusfrakturer i det sørlige Sverige. I protokollen ble følgende algoritme benyttet som
indikator for å tilby operasjon: dorsal vinkling ≥ 10 grader, ulnar varians ≥ 2 mm, intraartikulær trinndannelse ≥
1 mm. Som følge av algoritmen ble pasientene inndelt i 3 grupper: 1) ikke-dislokerte frakturer som ble behandlet
med gips, 2) dislokerte frakturer som ble reponert og gipset og som holdt stillingen ved kontroll etter 7-10 dager,
og 3) pasienter som enten initialt eller etter kontroll falt inn under den radiologiske algoritmen for operasjon og
derfor ble tilbudt operasjon. Det var imidlertid ikke alle som ble operert. 360 pasienter ble fulgt opp med DASH-
skår etter 12 måneder. Pasientene i de 3 gruppene hadde stort sett like DASH-skår middelverdier på hhv 15, 17
og 16 poeng. Pasientene ble sammenliknet med en bakgrunnspopulasjon som var matchet for alder og kjønn,
hvor DASH var 2,5 poeng. Studien konkluderte med at den anvendte protokollen med de angitte radiologiske
parametrene som operasjonsindikator var velegnet til å bringe alle pasienter til samme nivå etter 1 år. Det var
imidlertid en tendens til at pasientene med frakturer som dislokerte og som ble tilbudt senere operasjon endte
opp med litt dårligere DASH-skår. Forfatterne antok at funnet kunne forklares med en generell tilbakeholdenhet
med å operere eldre pasienter.
Den danske retningslinjen (Sundhedsstyrelsen 2014) konkluderer på bakgrunn av disse studiene med at 1) det er
evidens for å anbefale en maksimal grense for dorsal vinkling på mellom 5 og 10 grader målt vinkelrett på radius
lengdeakse siden vinkelfeilstilling utover dette gir økt risiko for at frakturen dislokerer, malunion og dårligere
pasientrelatert effektmål målt ved DASH, 2) intraartikulær trinndannelse over en grense på mellom 1 og 2 mm gir
økt risiko for radiologisk artrose, 3) ulnar varians på ≥ 0-2 mm gir økt risiko for dislokasjon av frakturen, malunion
og dårligere DASH, og 4) dorsalt substanstap og komminutt fraktur gir økt risiko for dislokasjon av frakturen og
malunion.
Det norske Retningslinjepanelet stiller seg bak denne vurderingen, men har dessuten lagt til at det er god praksis
å vurdere operativ behandling ut fra de primære røntgenbildene før reposisjon. Hvis man velger konservativ
behandling av en velreponert, men ustabil fraktur, er det god praksis å følge pasienten med tette kontroller mht
de samme kriteriene. Det er likeledes god praksis å reponere frakturen til nærmest mulig anatomisk stilling, selv
om frakturen på de primære røntgenbildene har mindre feilstilling(er) enn de angitt over.

Råd (Ikke Gradert) Eller Informasjon

Det er god praksis å vurdere operativ behandling av distale radiusfrakturer hos voksne pasienter på ≥ 18
år hvor man finner en eller flere av følgende radiologiske parametre (=instabilitetskriterier) på de primære
røntgenbildene:
≥ 10 grader dorsal vinkling av radius leddflate (fra 90º på lengdeaksen til radius)
Ulnar varians ≥ 2 mm
Intraartikulær trinndannelse ≥ 2 mm
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Inkongruens i distale radioulnare ledd
Knusning i frakturområdet/substanstap av dorsale cortex av distale radius
Hvis du velger konservativ behandling av en velreponert, men ustabil fraktur, er det god praksis å følge
pasienten med tette kontroller mht de samme kriteriene. Det er likeledes god praksis
å reponere frakturen til nærmest mulig anatomisk stilling, selv om frakturen på de primære
røntgenbildene har mindre feilstilling(er) enn de angitt over.

Det bør utvises tilbakeholdenhet med operativ behandling av pasienter med lavt funksjonsnivå (varig
manglende evne til selvstendig å ivareta dagligdagse gjøremål).

Praktisk Info

Nøkkelinfo

Fordeler og ulemper
Det er sannsynlig at kirurgi er mest effektive behandling hvis indikasjonen for kirurgi er basert
på en eller flere av de nevnte radiologiske instabilitetskriterier.

Kvalitet på dokumentasjonen
Det foreligger kun indirekte evidens, og som følge av dette er det ikke gjort kvalitetsvurderinger
av denne.

Verdier og preferanser
Pasientens preferanser vurderes å være innlysende siden de fleste pasienter vil ønske det best
mulige resultat.

Ressurshensyn

Rasjonale
Det foreligger ingen systematiske oversikter eller randomiserte kontrollerte studier som beskriver
effekten av å bruke de angitte radiologiske parametrene som beslutningsgrunnlag. De angitte
radiologiske parametrene er derimot fremkommet på bakgrunn av godt utførte kohortestudier, som
utelukkende predikere sannsynligheten av at bruddet er ustabilt vha regresjonsanalyse samt follow-up
studier. Disse viser at hvis frakturen har dårligere radiologisk stilling enn de angitte parametrene har
pasienten også dårligere DASH-skår ved follow-up. Retningslinjepanelet foreslår ulnar varians på ≥ 2
mm, dorsal vinkling på ≥ 10 grader og trinndannelse i leddflaten på ≥ 2 mm som grenseparametre
siden litteraturen ikke er entydig mht lavere verdier.
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4 - Anbefaling av operativ fremfor konservativ behandling

Norsk Ortopedisk Forening har ikke hatt noen behandlingsretningslinjer for distale radiusfrakturer, og det pågår
stadig en diskusjon om hvilke brudd som kan behandles konservativt og hvilke som bør opereres. I det følgende
presenteres de pasientrelaterte effektmålene av hhv perkutan pinning, ekstern fiksasjon og volar vinkelstabil
plateosteosyntese versus konservativ behandling.

Perkutan pinning sammenliknet med konservativ behandling
Forskningsspørsmålet var:
For voksne pasienter ≥ 18 år med en ustabil distal radiusfraktur, hva er behandlingseffekten og risikoen ved
operativ behandling med perkutan pinning sammenliknet med konservativ behandling med/uten reposisjon og
immobiliserende bandasje vurdert ut fra pasientviktige effektmål?
Litteratur:
Evidensgrunnlaget for forskningsspørsmålet er en Cochrane-oversikt (Handoll, Vaghela og Madhok 2007) som
inkluderte 5 RCT med tilsammen 420 voksne pasienter som sammenliknet perkutan pinning med konservativ
behandling av ustabile eller potensielt ustabile frakturer, hvor utfallene er oppsummert i nye metaanalyser av
Kunnskapssenteret (Frønsdal et al. 2013), samt en tilsvarende oppsummering fra Sundhedsstyrelsen i Danmark
(Sundhedsstyrelsen 2014) hvor man i tillegg tok hensyn til oppfølgingstiden. Studiene som inngår i
Kunnskapssenterets rapport er av eldre dato, hvorav den eldste fra 1992. Studiene har ikke anvendt PROM i form
av f.eks. DASH eller PRWE, men derimot ulike eldre funksjonsgraderingssystemer som bygger på en kombinasjon
av smerte, grepsstyrke, radiologiske parametre og noen få spørsmål av mer funksjonell karakter. To av RCTene
inkluderte kun intraartikulære frakturer og tre av RCTene inkluderte kun ekstraartikulære frakturer. Kun to av de
inkluderte RCTene definerte radiologiske kriterier for ustabile frakturer, altså hvor stor grad av dislokasjon som var
nødvendig for å bli inkludert i studiene. Disse var i den ene studien ≥ 10º dorsal tilt og/eller ≥ 3mm forkortning
og i den andre studien ≥ 20º dorsal tilt og/eller knusning i frakturområdet.
Krysspinning var benyttet i 5 av studiene. I Kunnskapssenteret metaanalyser av disse studiene (Frønsdal et al.
2013) fant man at tre av disse så på funksjonsskår hvor perkutan pinning var signifikant bedre enn konservativ
behandling. Spesielt bemerkes re-dislokasjon som resulterte i sekundær behandling hos 0 % i gruppen med
pinning sammenliknet med 14.3 % i gruppen med konservativt behandlede brudd. Kapandjipinning, derimot, var
forbundet med forøket komplikasjonsrisiko. Det ble ikke konkludert på hvilke undergrupper av pasienter og
frakturer som skal behandles.
De anvendte funksjonsskåringssystemer i studiene over kategoriserer pasienter i gruppene "excellent", "good" og
"fair/poor". Det er imidlertid ikke konsekvent rapportert 1 års oppfølgingstid i metaanalysen til Kunnskapssenteret.
Den danske Sundhedsstyrelsen (Sundhedsstyrelsen) har utført nye metaanalyser av de samme 3
funksjonsskåringskategoriene til oppfølgingstidene 6 måneder (Shankar and Crawford 1992, Gupta et al. 1999) og
12 måneder (Rodriquez-Merchan 1997). Fra 6 til 12 måneders oppfølgingstidspunkt fant man et økende antall i
den konservativt behandlede gruppen med skåringen "fair og poor" (økte med 44 %), mens gruppen som ble
behandlet med perkutan pinning hadde en mindre reduksjon. Ved 1 års oppfølging var det signifikant færre (312
færre pasienter per 1000 pasienter) med skåringen "fair/poor" i gruppen behandlet med perkutan pinning
sammenliknet med konservativ behandling. Smerte (VAS) var likeledes signifikant mindre i hvile (Azzopardi et al.
2005) mens leilighetsvise smerter ikke var signifikant forskjellig (Rodriquez-Merchan 1997) i pinninggruppen
sammenliknet med konservativ behandling. Det var ingen signifikante funn for SF-36 mentale og fysiske skår
(Azzopardi et al. 2005). De 5 studiene inkludert i metaanalysen til Sundhedsstyrelsen hadde ikke innsamlet og
registrert komplikasjoner systematisk. Sundhedsstyrelsen ekstraherte derfor de rapporterte kompikasjoner, og
fant en overvekt av alvorlige komplikasjoner i form av malunion og behov for operasjon pga re-dislokasjon i
gruppen som ble konservativt behandlet. En mindre del av pasientene som ble behandlet med pinning opplevde
også re-dislokasjon, men risikoen for re-operasjon var dog betydelig mindre, såfremt behandlingen med pinning
ble utført initialt. Disse resultatene bekrefter funnene i metaanalysen til Retningslinjepanelet/Kunnskapssenteret.
Studiene inkluderte pasienter i alderen 18-80 år, bortsett fra studien til Azzopardi og medarbeidere fra 2005 som
inkluderte pasienter > 60 år.
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Ekstern fiksasjon sammenliknet med konservativ behandling
Forskningsspørsmålet var:
For voksne pasienter ≥ 18 år med en ustabil distal radiusfraktur, hva er behandlingseffekten og risikoen ved
operativ behandling med ekstern fiksasjon sammenliknet med konservativ behandling med/uten reposisjon og
med immobiliserende bandasje vurdert ut fra pasientviktige effektmål?
Litteratur:
Evidensgrunnlaget for forskningsspørsmålet er en Cochrane-oversikt (Handoll, Huntley og Madhok 2007) som
sammenfattet resultatene fra 15 RCTer med til sammen 1022 voksne pasienter, og sammenliknet ekstern
fiksasjon med konservativ behandling av ustabile, hovedsakelig dorsalt dislokerte distale radiusfrakturer.
Evidensgrunnlaget inkluderer nye metaanalyser av disse utfallene utført av Kunnskapssenteret (Frønsdal et al.
2013). Man fant i Kunnskapssenterets rapport stor variasjon i type ekstern fiksasjon som ble benyttet. En del av
studiene er av eldre dato, hvorav den eldste er fra 1988. Studiene har ikke anvendt PROM i form av f.eks. DASH
eller PRWE, men derimot ulike eldre funksjonsgraderingssystemer som bygger på en kombinasjon av smerte,
grepsstyrke, radiologiske parametre og noen få spørsmål av mer funksjonell karakter. Elleve RCTer vurderte ulike
funksjonsutfall. Åtte av disse viste bedre funksjonelt resultat i ekstern fiksasjonsgruppen, mens 7 studier viste
ingen signifikante forskjeller. Selv om studiene rapporterte bedre funksjonsgradering for pasienter behandlet med
ekstern fiksasjon, var det stort frafall i enkelte studier. Resultatene var ikke sammenfattet i noen metaanalyse, og
kvaliteten på utfallsvurderingen ble oftest vurdert som lav. Ved bruk av sensitivitetsanalyser ble resultatene ikke-
signifikante. Det var en høyere andel pasienter med utmerket funksjonsskår i ekstern fiksasjonsgruppen
sammenliknet med konservativ behandling; med andre ord, en lavere andel av de i ekstern fiksasjonsgruppen
hadde "ikke utmerket funksjonsskår". Ni av de inkluderte RCTene viste at ekstern fiksasjon holder reposisjonen
signifikant bedre enn konservativ behandling. Kun 2 % av bruddene i ekstern fiksasjongruppen re-dislokerte,
mens 15 % re-dislokerte i den konservativt behandlede gruppen. Ekstern fiksasjon er assosiert med et høyt antall
komplikasjoner, selv om disse betegnes som mindre alvorlige, som for eksempel pinneinfeksjoner. Når det gjelder
mer alvorligere komplikasjoner, som for eksempel komplekst regionalt smertesyndrom, ble det ikke funnet noen
statistisk signifikant forskjell. Det var derimot en betydelig og signifikant forskjell i antall behandlingskrevende re-
dislokasjoner i favør av ekstern fiksasjon. Det ble ikke konkludert på hvilke undergrupper av pasienter og frakturer
som skal behandles.
De anvendte funksjonsskåringssystemer i studiene over kategoriserer pasienter i gruppene "excellent", "good" og
"fair/poor". Det er imidlertid ikke konsekvent tatt hensyn til oppfølgingstiden i Kunnskapssenterets metaanalyse
(Frønsdal et al. 2013). I evidensgrunnlaget inngår derfor også en metaanalyse utført av Sundhedsstyrelsen i
Danmark (Sundhedsstyrelsen 2014) som har utført nye metaanalyser av disse 3 funksjonsskåringskategoriene til
oppfølgingstidene 3-6 måneder (ur Rahman et al. 2012, Roumen et al. 1991, Stein et al 1990) og 1-10 år
(Foldhazy og Ahrengart 2010, Howard et al. 1989, Horne et al 1990, Abbaszadegan og Jonsson 1990, Kapor et al.
2000, Hegeman et al. 2004, Zheng et al. 2003, Young et al. 2003, Merchan et al. 1992). Siden studiene ikke har
anvendt DASH eller PRWE men de samme eldre skåringssystemer som nevnt over, har man lagt størst vekt på de
studier som har benyttet skåringssystemer som senere er sammenlignet og validert overfor DASH (Kwok, Leung
og Yuen 2011). Etter både 3-6 måneder fant man signifikant færre pasienter i skåringskategorien "fair og poor"
blant de som ble behandlet med ekstern fiksasjon sammenliknet med konservativ behandling. Etter 1 år var denne
trenden snudd til fordel for konservativ behandling, og funnene kan muligens forklares av sjenanse fra
den eksterne fiksatøren. Studiene hadde ikke innsamlet og registrert komplikasjoner systematisk.
Sundhedsstyrelsen ekstraherte derfor de rapporterte kompikasjoner, og fant ikke forskjell i alvorlige
komplikasjoner i de to behandlingsgruppene. Det var imidlertid en større forekomst av overfladiske
pinneinfeksjoner i gruppen med ekstern fiksasjon.
Pasientens alder inngår ikke som en variabel. De fleste studiene inkluderer pasientgruppen > 65 år.

Volar vinkelstabil plating sammenliknet med konservativ behandling
Forskningsspørsmålet var:
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For voksne pasienter ≥ 18 år med en ustabil distal radiusfraktur, hva er behandlingseffekten og risikoen ved
operativ behandling med volar vinkelstabil plate sammenliknet med konservativ behandling med/uten reposisjon
og med immobiliserende bandasje vurdert ut fra pasientviktige effektmål?
Litteratur:
Det er ingen systematiske oversikter som har sammenliknet behandling med volare vinkelstabile plater mot
konservativ behandling, men kun 1 RCT (Arora et al. 2011) for ustabile distale radiusfrakturer. Studien ble utført
på pasienter > 65 år. Inklusjonskriteriene til studien (=instabilitetskriteriene) var de som ble publisert i Beumer og
McQueen (2003) for "low demand elderly dependent or demented patients" hvor reposisjonen ble ansett som
akseptabel når volar eller dorsal tilt ikke oversteg 10 grader, radial forkortning ikke var mer enn 3 mm og karpal
alignment var tilstede. Syttitre pasienter ble inkludert, og randomisert til enten åpen reposisjon og volar
vinkelstabile plater (n = 36) eller lukket reposisjon og gipsimmobilisasjon (n =37). Utfallsmålene var Patient-Rated
Wrist Evaluation (PRWE) skår; the Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) skår; smertenivå; range of
motion (ROM); antall komplikasjoner og radiologiske parametre som dorsal tilt, radial inklination og ulnar varians.
Resultatene viste signifikante og klinisk relevante forskjeller i pasientrelaterte effektmål som DASH og PRWE til
fordel for volare vinkelstabile plater etter etter 3 måneder (DASH-skår er hhv 13.3 i plategruppen sammenliknet
med 23.2 i den konservativt behandlede gruppen, mens PRWE er hhv 33.7 og 54.4), mens DASH og PRWE etter 6
og 12 måneder ikke er signifikant forskjellige i de to gruppene. Resultatet må sees med et visst forbehold siden
pasientmaterialet er begrenset til 73 pasienter.
På tidspunktet for siste oppfølging (etter 1 år) fant man malunion (definert som ≥ 10 dorsal tilt, ≥ 2 mm
forkortning, og ≥ 1 mm inkongruens i leddflaten) hos alle pasientene (100 %) i den konservativt behandlede
gruppen, mens de samme parametrene var signifikant bedre i gruppen behandlet med volare låseplater .
I gruppen behandlet med volare låseplater hadde ni pasienter (35 %) med intraartikulær inkongruens utviklet
artrose grad 1, fire pasienter (15 %) med intraartikulær inkongruens utviklet artrose grad 2 og tre pasienter (30
%) med ekstraartikulære frakturer utviklet artrose grad 1. I gruppen som ble konservativt behandlet utviklet 12
pasienter (48 %) med intraartikulær inkongruens artrose grad 1, syv pasienter (28 %) med intraartikulær
inkongruens utviklet artrose grad 2 og fire pasienter (33 %) med ekstraartikulære frakturer utviklet artrose grad
1. Ingen av pasientene med radiologisk påvist artrose utviklet smerter i oppfølgingsperioden på 1 år.
Antallet av øvrige angitte komplikasjoner var signifikant høyere i operasjonsgruppen (13 sammenliknet med 5, p <
0.05). Komplikasjonene var imidlertid ikke oppgjort ensartet, ettersom man utelukkende rapporterte CRPS i den
konservativt behandlede gruppen, som rammet 5 pasienter i den konservativt behandlede gruppen mot 2 i
gruppen behandlet med volare låseplater. Hvis man sammenlikner komplikasjonene i dette studiet med
komplikasjonene for konservativ behandling i de 2 behandlingsgruppene angitt over (pinning og ekstern fiksasjon
vs. konservativ behandling), vurderes komplikasjonene å være sammenlignbare i og med at flere
behandlingskrevende malunion vil finnes i den konservativt behandlede gruppen. Dorsal tilt, radial inklination, and
radial forkortning var signifikant bedre i operasjonsgruppen enn i den konservativt behandlede gruppen på alle
tidspunkter postoperativt (p < 0.05), og hvor samtlige i den konservativt behandlede gruppen hadde malunion
definert ut fra deres maluniondefinasjon på ≥ 10º dorsal tilt, ≥ 2 mm radial forkortning og ≥ 1 mm trinn i
leddflaten. Resultatene viste ingen signifikante forskjeller mellom gruppene for ROM eller smertenivå gjennom
oppfølgingsperioden på 1 år (p > 0.05).
Det er ikke funnet litteratur som beskriver forskjeller mellom volare vinkelstabile plater og konservativ behandling
for yngre pasienter. Derimot finnes det en del litteratur som sammenlikner volare vinkelstabile plater med ekstern
fiksasjon som er i favør av volare låseplater. Retningslinjepanelet har derfor kommet frem til at resultatene fra
studiet på pasienter > 65 år kan ekstrapoleres til å gjelde yngre pasienter, og uten forbeholdet som ved valg av
behandlingsstrategi som hos pasienter > 65 år. Dette er i også samsvar med hva arbeidsgruppen som utarbeidet
den danske Sundehedsstyrelsens retningslinje kom frem til (Sundhedsstyrelsen 2014).

Operativ behandling av ustabile distale radiusfrakturer hos voksne pasienter ≥ 18 år gir bedre
resultat enn konservativ behandling
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Sterk Anbefaling

Vi anbefaler operativ behandling av ustabile distale radiusfrakturer hos voksne pasienter ≥ 18 år.

Det bør utvises tilbakeholdenhet med operativ behandling av pasienter med lavt funksjonsnivå (varig
manglende evne til selvstendig å ivareta dagligdagse gjøremål).

Praktisk Info
Operativ behandling med perkutan pinning er et relativt enkelt og kortvarig inngrep, men forusetter at
benkvaliteten er rimelig.
Operativ behandling med ekstern fiksasjon krever pinnestell, og den eksterne fiksatøren kan gi plager.
Metoden forutsetter at benkvaliteten er rimelig.
Behandling med volare vinkelstabile plater tillater hurtigere mobilisering enn ved de øvrige
behandlingsmetodene. Dette taler for plateosteosyntese der spesielle behov tilsier hurtig mobilisering,
f.eks. gange med rullator. Imidlertid stiller metoden krav til korrekt plassering av platen for å redusere
risikoen for senkomplikasjoner. Ved mistanke om for lange skruer eller suboptimal plassering av
platen samt skruepenetrans inn i radiokarpalleddet eller DRUJ bør pasienten informeres om dette, og
man bør vurdere re-operasjon. Operasjonen bør planlegges slik at inngrepet kan utføres av erfaren
kirurg for å redusere komplikasjonsrisikoen.

Nøkkelinfo

Fordeler og ulemper
For 1000 pasienter med ustabil distal radiusfraktur behandlet med ekstern fiksasjon
sammenliknet med konservativ behandling finner vi 257 færre med funksjonsgraderingen "fair
eller poor" ved pinning, 143 færre behandlingskrevende re-dislokasjoner ved pinning, samt 500
flere med halvert grepsstyrke i den konservativt behandlede gruppen. I tillegg er det 440 færre
med dårlig anatomisk resultat ved pinning. Det er ikke signifikante forskjeller for CTS, CRPS,
infeksjoner, eller skader av sensoriske nervus radialisgrener.
For 1000 pasienter med ustabil distal radiusfraktur behandlet med ekstern fiksasjon
sammenliknet med konservativ behandling finner vi 74 færre med funksjonsgraderingen "fair
eller poor" ved pinning, 125 færre behandlingskrevende re-dislokasjoner ved ekstern fiksasjon,
og 420 færre med dårlig anatomisk resultat ved ekstern fiksasjon. Det er signifikant flere
infeksjoner (155 vs 0) og skader av sensoriske nervus radialisgrener (80 vs 0) ved ekstern
fiksasjon sammenliknet med konservativ behandling, mens det ikke er signifikante forskjeller
for CTS og CRPS. Irritasjon og overfladisk infeksjon rundt pinnene er ikke alvorlige
komplikasjoner og påvirker ikke effekten av behandlingen. Det kan likevel medføre bekymring
hos pasientene og kreve ekstra ressursforbruk sammenliknet med konservativ behandling.
Det foreligger kun 1 RCT som har vurdert vinkelstabile plater. Studien inkluderte kun pasienter
> 65 år. Det finnes signifikante og klinisk relevante forskjeller i pasientrelaterte effektmål som
DASH og PRWE til fordel for volare vinkelstabile plater etter 6 uker (DASH-skår er hhv 18.8 i
plategruppen sammenliknet med 34.4 i den konservativt behandlede gruppen) og etter 3
måneder (DASH er hhv 23.2 vs. 13.3), mens den etter 6 og 12 måneder ikke er signifikant
forskjellig men med en trend mot bedre resultat for plateosteosyntese. Resultatet må sees
med et visst forbehold siden pasientmaterialet er begrenset til 73 pasienter. Komplikasjonene
er ikke oppgjort ensartet, ettersom man utelukkende har rapportert komplikasjonene ved
operativ behandling og ikke tatt med de som gjelder den konservativt behandlede
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pasientgruppen, men kun angitt malunion. Hvis man sammenlikner komplikasjonene i dette
studiet med komplikasjonene for konservativ behandling i de 2 behandlingsgruppene over
(pinning og ektern fiksasjon vs. konservativ behandling), vurderes komplikasjonene å være
sammenliknbare.

Kvalitet på dokumentasjonen
Kvaliteten på dokumentasjonen er generelt lav for sammenlikningen mellom perkutan pinning
og ekstern fiksasjon vs. konservativ behandling. Evidensgrunnlaget er overveiende av eldre
dato og nedgradert pga. risiko for bias, manglende blinding, manglende analyse av
pasientfrafall og manglende anvendelse av pasientrelaterte effektmål. I stedet har man
benyttet foreldede funksjonsgraderinger. Også bandasjeringsstillingen i gruppen konservativt
behandlede pasienter er foreldet (volarflektert og ulnardeviert håndledd).

Kvaliteten på den ene inkluderte studien for sammenlikningen volare vinkelstabile plater vs.
konservativ behandling er samlet sett meget lav. Selv om studien er godt gjennomført, er
evidensen nedgradert pga. risiko for bias, manglende blinding og manglende redegjørelse for
pasientfrafall. I tillegg foreligger det kun denne ene studien, hvilket gir risiko for manglende
presisjon.

Verdier og preferanser
Det foreligger ikke studier av pasienters verdier og preferanser. Selv om pasienters verdier og
preferanser ikke forventes å være entydige, forventes det dog at pasienters preferanser for
hhv operativ- eller konservativ behandling vil være i favør av operativ behandling for ustabile
frakturer grunnet bedre funksjonelt resultat og redusert risiko for alvorlige komplikasjoner
sammenliknet med konservativ behandling. Noen pasienter vil nok likevel velge konservativ
behandling fremfor pinning og ekstern fiksasjon for f.eks. å unngå plager fra
osynteosematerialet.

For plateosteosyntese med volare vinkelstabile plater forventes det at de fleste pasienter vil
mene det er viktig å kunne komme raskt tilbake til normalt funksjonsnivå og derfor vil velge
volare vinkelstabile plater fremfor noe annet, samt at dette vil oppveie for ulempen ved
operasjon.

Ressurshensyn
Det foreligger ingen studier som har vurdert problemstillingen. Det er vanskelig å angi sikre
estimat for ressursforbruk for den ene versus den andre behandlingen.

Rasjonale
Den sterke anbefalingen for operativ fremfor konservativ behandling av voksne pasienter på 18 år
eller mer med en ustabil distal radiusfraktur skyldes foreliggende evidensgrunnlag og forventet
homogenitet vedr. verdier og preferanser i pasientgruppen. Man bør imidlertid være tilbakeholden
hos pasienter med lavt funksjonsnivå (varig manglende evne til å selvstendig ivareta dagligdagse
gjøremål).
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PICO (4.1)

Populasjon: Voksne pasienter uansett alder med ustabil distal radiusfraktur

Intervensjon: Perkutan pinning

Komparator: Konservativ behandling

Alle pasientviktige utfall: Funksjonsgradering, Smerter, Komplikasjoner, Anatomisk stilling

Utfall Tiltro til
effektestimatene Relativ effekt Konservativ

behandling
Perkutan
pinning Forskjell med

Antall
inkluderte
(studier),
oppfølgingstid

Funksjonsgradering
"Fair eller poor" -
uavhengig av
tidsangivelse

Moderat
Grunnet risiko for
bias (systematiske
feil)

RR: 0.31
(CI 0.15 - 0.64)

373
per 1000

116
per 1000

257 færre
(CI 317 færre - 134 færre )

135 (3 RCT)

Funksjonsgradering
"Fair eller poor" etter
12 måneder

Veldig lav
Ingen blinding, ingen
"intention to treat"
analyse, pasientfrafall
dårlig beskrevet, samt
at målemetoden er
ikke et reelt
pasientrelatert
effektmål.

RR: 0.31
(CI 0.14 - 0.69)

452
per 1000

140
per 1000

312 færre
(CI 389 færre - 140 færre )

85 (2 RCT)

Behandlingskrevende
re-dislokasjon

Moderat
Grunnet risiko for
bias (systematiske
feil) og upresise
effektestimat

RR: 0.09
(CI 0.02 - 0.37)

143
per 1000

13
per 1000

130 færre
(CI 140 færre - 90 færre )

269 (4 RCT)

Karpaltunnel
syndrom
(kompresjon av
medianusnerven) /
neuropathi/
kontusjon

Lav
Grunnet risiko for
bias (systematiske
feil) og upresise
effektestimat

RR: 0.53
(CI 0.19 - 1.46)

54
per 1000

29
per 1000

25 færre
(CI 44 færre - 25 flere )

363 (5 RCT)

Komplekst regionalt
smertesyndrom

Lav
Grunnet risiko for
bias (systematiske
feil) og få tilfeller

RR: 0.84
(CI 0.45 - 1.59)

168
per 1000

141
per 1000

27 færre
(CI 99 færre - 92 flere )

188 (3 RCT)
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Utfall Tiltro til
effektestimatene Relativ effekt Konservativ

behandling
Perkutan
pinning Forskjell med

Antall
inkluderte
(studier),
oppfølgingstid

Grepsstyrke

Lav
Grunnet høy risiko for
bias (systematiske
feil), liten studie

RR: 0
(CI 0 - 0.67)

500
per 1000

0
per 1000

500 færre
(CI 165 færre - 0 flere )

45 (1 RCT)

Anatomisk gradering
"Fair eller poor"

Lav
Grunnet høy risiko for
bias (systematiske
feil)

RR: 0.2
(CI 0.05 - 0.82)

400
per 1000

80
per 1000

320 færre
(CI 380 færre - 72 færre )

50 (1 RCT)

Funksjonsgradering
"Fair/poor" etter 6
måneder

Veldig lav
Ingen blinding, ingen
"intention to treat"
analyse, pasientfrafall
dårlig beskrevet, samt
at målemetoden er
ikke et reelt
pasientrelatert
effektmål.

RR: 0.76
(CI 0.41 - 1.4)

253
per 1000

192
per 1000

61 færre
(CI 149 færre - 101 flere )

148 (2 RCT)
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PICO Sammendrag
Evidensgrunnlaget for forskningsspørsmålet er en Cochrane-oversikt (Handoll, Vaghela og Madhok
2007) som inkluderte 5 RCT med tilsammen 420 voksne pasienter som sammenliknet perkutan
pinning med konservativ behandling av ustabile eller potensielt ustabile distale radiusfrakturer, hvor
utfallene er oppsummert i nye metaanalyser av Kunnskapssenteret (Frønsdal et al. 2013), samt en
tilsvarende oppsummering fra Sundhedsstyrelsen i Danmark (Sundhedsstyrelsen 2014) hvor man i
tillegg tok hensyn til oppfølgingstiden. Studiene som inngår i Kunnskapssenterets rapport er av eldre
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dato, hvorav den eldste fra 1992. Studiene har ikke anvendt PROM i form av f.eks. DASH eller PRWE,
men derimot ulike eldre funksjonsgraderingssystemer som bygger på en kombinasjon av smerte,
grepsstyrke, radiologiske parametre og noen få spørsmål av mer funksjonell karakter. To av RCTene
inkluderte kun intraartikulære frakturer og tre av RCTene inkluderte kun ekstraartikulære frakturer.
Kun to av de inkluderte RCT definerte radiologiske kriterier for ustabile frakturer, altså hvor stor grad
av dislokasjon som var nødvendig for å bli inkludert i studiene. Disse var i den ene studien ≥ 10º dorsal
tilt og/eller ≥ 3 mm radial forkortning og i den andre studien ≥ 20º dorsal tilt og/eller knusning i
frakturområdet.
Krysspinning var benyttet i 5 av studiene. I Kunnskapssenterets metaanalyser av disse studiene
(Frønsdal et al. 2013) fant man at tre av disse så på funksjonsskår hvor perkutan pinning var signifikant
bedre enn konservativ behandling. Spesielt bemerkes re-dislokasjon som resulterte i sekundær
behandling hos 0 % i gruppen med pinning sammenliknet med 14.3 % i gruppen med konservativt
behandlede brudd. Kapandjipinning, derimot, var forbundet med forøket komplikasjonsrisiko. Det ble
ikke konkludert på hvilke undergrupper av pasienter og frakturer som skal behandles.
De anvendte funksjonsskåringssystemer i studiene over kategoriserer pasienter i gruppene
"excellent", "good" og "fair/poor". Det er imidlertid ikke konsekvent rapportert 1 års oppfølgingstid i
metaanalysen til Kunnskapssenteret. Den danske Sundhedsstyrelsen (Sundhedsstyrelsen 2014) har
utført nye metaanalyser av de samme 3 funksjonsskåringskategoriene til oppfølgingstidene 6
måneder (Shankar and Crawford 1992, Gupta et al. 1999) og 12 måneder (Rodriquez-Merchan 1997).
Fra 6 til 12 måneders oppfølgingstidspunkt fant man et økende antall i den konservativt behandlede
gruppen med skåringen "fair og poor" (økte med 44 %), mens gruppen som ble behandlet med
perkutan pinning hadde en mindre reduksjon. Ved 1 års oppfølging var det signifikant færre (312 færre
pasienter per 1000 pasienter) med skåringen "fair/poor" i gruppen behandlet med perkutan pinning
sammenliknet med konservativ behandling. Smerte (VAS) var likeledes signifikant mindre i hvile
(Azzopardi et al. 2005) mens leilighetsvise smerter ikke var signifikant forskjellig (Rodriquez-Merchan
1997) i pinninggruppen sammenliknet med konservativ behandling. Det var ingen signifikante funn for
SF-36 mentale og fysiske skår (Azzopardi et al. 2005). De 5 studiene inkludert i metaanalysen til
Sundhedsstyrelsen hadde ikke innsamlet og registrert komplikasjoner systematisk. Sundhedsstyrelsen
ekstraherte derfor de rapporterte kompikasjoner, og fant en overvekt av alvorlige komplikasjoner i
form av malunion og behov for operasjon pga re-dislokasjon i gruppen som ble konservativt
behandlet. En mindre del av pasientene som ble behandlet med pinning opplevde også re-dislokasjon,
men risikoen for re-operasjon var dog betydelig mindre, såfremt behandlingen med pinning ble utført
initialt. Disse resultatene bekrefter funnene i metaanalysen til Retningslinjepanelet/
Kunnskapssenteret.
Studiene inkluderer pasienter i alderen 18-80 år, bortsett fra studien til Azzopardi og medarbeidere fra
2005 som inkluderer pasienter > 60 år.

PICO (4.2)

Populasjon: Voksne pasienter uansett alder med ustabil distal radiusfraktur

Intervensjon: Ekstern fiksasjon

Komparator: Konservativ behandling

Alle pasientviktige utfall: Funksjonsgradering, Smerter, Komplikasjoner, Anatomisk stilling
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Utfall Tiltro til
effektestimatene Relativ effekt Konservativ

behandling
Ekstern
fiksasjon Forskjell med

Antall
inkluderte
(studier),
oppfølgingstid

Funksjonsgradering
"Fair eller poor" -
uavhengig av
tidsangivelse

Lav
Grunnet risiko for
bias (systematiske
feil)

RR: 0.73
(CI 0.55 - 0.98)

273
per 1000

199
per 1000

74 færre
(CI 123 færre - 5 færre )

612 (11 RCT)

Vedvarende
smerter etter 1 år

Lav
Grunnet risiko for
bias (systematiske
feil) og upresise
effekt-estimater

RR: 1.56
(CI 0.44 - 5.5)

67
per 1000

105
per 1000

38 flere
(CI 38 færre - 302 flere )

108 (1 RCT)

Yrkesskifte grunnet
skade

Lav
Grunnet risiko for
bias (systematiske
feil) og upresise
effektestimat

RR: 1.22
(CI 0.59 - 2.52)

193
per 1000

235
per 1000

42 flere
(CI 79 færre - 293 flere )

108 (1 RCT)

Behandlings-
krevende re-
dislokasjon

Moderat
Grunnet risiko for
bias (systematiske
feil) og upresise
effektestimat

RR: 0.17
(CI 0.09 - 0.32)

151
per 1000

26
per 1000

125 færre
(CI 137 færre - 103 færre )

694 (9 RCT)

Karpaltunnel
syndrom
(kompresjon av
medianus-nerven) /
neuropathi/
kontusjon

Lav
Grunnet risiko for
bias (systematiske
feil) og upresise
effektestimat

RR: 0.5
(CI 0.21 - 1.15)

63
per 1000

32
per 1000

31 færre
(CI 50 færre - 9 flere )

508 (6 RCT)

Komplekst
regionalt
smertesyndrom

Lav
Grunnet risiko for
bias (systematiske
feil) og få tilfeller

RR: 1.31
(CI 0.74 - 2.32)

49
per 1000

64
per 1000

15 flere
(CI 13 færre - 65 flere )

731 (11 RCT)

Grepsstyrke
Veldig lav
Ikke mulig å beregne
effektestimat

RR: 4 studier,
ikke pooled

Anatomisk
gradering "Fair eller
poor"

Veldig lav
Grunnet risiko for
bias (systematiske
feil) og upresise
effektestimat

RR: 0.17
(CI 0.11 - 0.26)

516
per 1000

88
per 1000

428 færre
(CI 459 færre - 382 færre )

400 (6 RCT)

PICO Referanser
Frønsdal KB, Kvernmo HD, Hove LM, Husby T, Røkkum M, Odinsson A, Skoglund K, Melhuus K,
Williksen JH, Krukhaug Y, Finsen V, Norderhaug IN, Juvet LK, Lauvrak V, Fure B . Behandling av
håndleddsbrudd (distale radiusfrakturer) hos voksne.
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Frønsdal KB, Kvernmo HD, Hove LM, Husby T, Røkkum M, Odinsson A, Skoglund K, Melhuus K,
Williksen JH, Krukhaug Y, Finsen V, Norderhaug IN, Juvet LK, Lauvrak V, Fure B. Behandling av
håndleddsbrudd (distale radiusfrakturer) hos voksne.
Kwok Iris H Y, Leung Frankie, Yuen Grace Assessing results after distal radius fracture treatment: a
comparison of objective and subjective tools. 23569685 10.1177/2151458511422701
National Klinisk Retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer). ISBN:
978-87-7104-049-4
Handoll HHG, Huntley JS, Madhok R. External fixation versus conservative treatment for distal radial
fractures in adults 10.1002/14651858.CD006194.pub2
Sundhedsstyrelsen / Danish health and Medicines Authority. National Klinisk Retningslinje for
behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer) ISBN: 978-87-7104-049-4
Földhazy Z, Ahrengart L. External fixation versus closed treatment of displaced distal radial fractures in
elderly patients: a randomized controlled trial 17996772 10.1097/BCO.0b013e3181cd6513
Obaid ur Rahman, Mohammad Qadeem Khan, Haroon Rasheed, Saleem Ahmad Treatment of
unstable intraarticular fracture of distal radius: POP casting with external fixation. 22755281
R M Roumen, W L Hesp, E D Bruggink Unstable Colles' fractures in elderly patients. A randomised trial
of external fixation for redisplacement. 2005162
H Stein, G Volpin, Z Horesh, D Hoerer Cast or external fixation for fracture of the distal radius. A
prospective study of 126 cases. 2239172
P W Howard, H D Stewart, R E Hind, F D Burke External fixation or plaster for severely displaced
comminuted Colles' fractures? A prospective study of anatomical and functional results. 2915010
N H Jenkins, D G Jones, W J Mintowt-Czyz External fixation and recovery of function following fractures
of the distal radius in young adults. 3229833
J G Horne, P Devane, G Purdie A prospective randomized trial of external fixation and plaster cast
immobilization in the treatment of distal radial fractures. 2179492
H Abbaszadegan, U Jonsson External fixation or plaster cast for severely displaced Colles' fractures?
Prospective 1-year study of 46 patients. 2281760
H Kapoor, A Agarwal, B K Dhaon Displaced intra-articular fractures of distal radius: a comparative
evaluation of results following closed reduction, external fixation and open reduction with internal
fixation. 10748808
Hegeman JH, Oskam J, Van Der Palen J, Ten Duis HJ, Vierhout PA. Primary external fixation versus
plaster immobilization of the intra-articular unstable distal radial fracture in the elderly.
Zheng HL, Wu E, Guo T, Cai J, Zhang Y. A comparison of conservative and surgical treatment of distal
radius unstable fractures.
C F Young, A M Nanu, R G Checketts Seven-year outcome following Colles' type distal radial fracture. A
comparison of two treatment methods. 12954250
E C Merchan, A F Breton, E Galindo, J F Peinado, J Beltran Plaster cast versus Clyburn external fixation
for fractures of the distal radius in patients under 45 years of age. 1437248

PICO Sammendrag
Evidensgrunnlaget for forskningsspørsmålet er en Cochrane-oversikt (Handoll, Huntley og Madhok
2007) som sammenfattet resultatene fra 15 RCTer med til sammen 1022 voksne pasienter, og
sammenliknet ekstern fiksasjon med konservativ behandling av ustabile, hovedsakelig dorsalt
dislokerte distale radiusfrakturer. Evidensgrunnlaget inkluderer nye metaanalyser av disse utfallene
utført av Kunnskapssenteret (Frønsdal et al. 2013). Man fant i Kunnskapssenterets rapport stor
variasjon i type ekstern fiksasjon som ble benyttet. En del av studiene er av eldre dato, hvorav den
eldste er fra 1988. Studiene har ikke anvendt PROM i form av f.eks. DASH eller PRWE, men derimot
ulike eldre funksjonsgraderingssystemer som bygger på en kombinasjon av smerte, grepsstyrke,
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radiologiske parametre og noen få spørsmål av mer funksjonell karakter. Elleve RCT vurderte ulike
funksjonsutfall. Åtte av disse viste bedre funksjonelt resultat i ekstern fiksasjonsgruppen, mens 7
studier viste ingen signifikante forskjeller. Selv om studiene rapporterte bedre funksjonsgradering for
pasienter behandlet med ekstern fiksasjon, var det stort frafall i enkelte studier. Resultatene var ikke
sammenfattet i noen metaanalyse, og kvaliteten på utfallsvurderingen ble oftest vurdert som lav. Ved
bruk av sensitivitetsanalyser ble resultatene ikke-signifikante. Det var en høyere andel pasienter med
utmerket funksjonsskår i ekstern fiksasjonsgruppen sammenliknet med konservativ behandling; med
andre ord, en lavere andel av de i ekstern fiksasjonsgruppen hadde "ikke utmerket funksjonsskår". Ni
av de inkluderte RCT viste at ekstern fiksasjon holder reposisjonen signifikant bedre enn konservativ
behandling. Kun 2 % av bruddene i ekstern fiksasjongruppen re-dislokerte, mens 15 % re-dislokerte i
den konservativt behandlede gruppen. Ekstern fiksasjon var assosiert med et høyt antall
komplikasjoner, selv om disse betegnes som mindre alvorlige, som for eksempel pinneinfeksjoner. Når
det gjelder mer alvorligere komplikasjoner, som for eksempel komplekst regionalt smertesyndrom, ble
det ikke funnet noen statistisk signifikant forskjell. Det var derimot en betydelig og signifikant forskjell i
antall behandlingskrevende re-dislokasjoner i favør av ekstern fiksasjon. Det ble ikke konkludert på
hvilke undergrupper av pasienter og frakturer som skal behandles.
De anvendte funksjonsskåringssystemer i studiene over kategoriserer pasienter i gruppene
"excellent", "good" og "fair/poor". Det er imidlertid ikke konsekvent tatt hensyn til oppfølgingstiden i
Kunnskapssenterets metaanalyse (Frønsdal et al. 2013). I evidensgrunnlaget inngår derfor også en
metaanalyse utført av Sundhedsstyrelsen i Danmark (Sundhedsstyrelsen 2014) som har utført nye
metaanalyser av disse 3 funksjonsskåringskategoriene til oppfølgingstidene 3-6 måneder (ur Rahman
et al. 2012, Roumen et al. 1991, Stein et al 1990) og 1-10 år (Foldhazy og Ahrengart 2010, Howard et al.
1989, Horne et al 1990, Abbaszadegan og Jonsson 1990, Kapor et al. 2000, Hegeman et al. 2004, Zheng
et al. 2003, Young et al. 2003, Merchan et al. 1992). Siden studiene ikke har anvendt DASH eller PRWE
men de samme eldre skåringssystemer som nevnt over, har man lagt størst vekt på de studier som
har benyttet skåringssystemer som senere er sammenlignet og validert overfor DASH (Kwok, Leung og
Yuen 2011). Etter både 3-6 måneder fant man signifikant færre pasienter i skåringskategorien "fair og
poor" blant de som ble behandlet med ekstern fiksasjon sammenliknet med konservativ behandling.
Etter 1 år var denne trenden snudd til fordel for konservativ behandling, og funnene kan muligens
forklares av sjenanse fra den eksterne fiksatøren. Studiene hadde ikke innsamlet og registrert
komplikasjoner systematisk. Sundhedsstyrelsen ekstraherte derfor de rapporterte komplikasjoner, og
fant ikke forskjell i alvorlige komplikasjoner i de to behandlingsgruppene. Det var imidlertid en større
forekomst av overfladiske pinneinfeksjoner i gruppen med ekstern fiksasjon.
Pasientens alder inngår ikke som en variabel. De fleste studiene inkluderer pasientgruppen > 65 år.

PICO (4.3)

Populasjon: Voksne pasienter > 65 år med ustabile distale radiusfrakturer

Intervensjon: Volare vinkelstabile plater

Komparator: Konservativ behandling

Alle pasientviktige utfall: Pasientrapporterte utfallsparametre (DASH/PRWE), Smerter (VAS) i hvile og
ved aktivitet
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Utfall Tiltro til
effektestimatene

Relativ
effekt

Konservativ
behandling

Volare
vinkelstabile
plater

Forskjell med

Antall
inkluderte
(studier),
oppfølgingstid

DASH etter 3 mnd
GRADING utført av
Retningslinjepanelet
/
Kunnskapssenteret

Lav
Kun 1 studie, få
deltagere.

DASH
0-100:

mean
23.2

mean
13.3

MD
9.9 færre
(CI 17.8 færre - 2 færre )

73 (1 RCT)

DASH etter 1 år
GRADING utført av
Retningslinjepanelet
/
Kunnskapssenteret

Lav
Kun 1 studie, få
deltagere.

DASH
0-100:

mean
8

mean
5.7

MD
2.3 færre
(CI 7 færre - 2.4 flere )

73 (1 RCT)

PRWE etter 3 mnd
GRADING utført av
Retningslinjepanelet
/
Kunnskapssenteret

Lav
Kun 1 studie, få
tiltagere.

PRWE
0-100:

mean
54.4

mean
33.7

MD
20.7 færre
(CI 35.3 færre - 6.1 færre )

73 (1 RCT)

PRWE etter 1 år
GRADING utført av
Retningslinjepanelet
/
Kunnskapssenteret

Lav
Kun 1 studie, få
deltagere.

PRWE
0-100:

mean
14.6

mean
12.8

MD
1.8 færre
(CI 12.4 færre - 8.8 flere )

73 (1 RCT)

Smerter i aktivitet
etter 3 mnd
GRADING utført av
Retningslinjepanelet
/
Kunnskapssenteret

Lav
Kun 1 studie, få
deltagere.

VAS
smerte
0-10:

mean
1.8

mean
1.4

MD
0.4 færre
(CI 1.3 færre - 0.5 flere )

73 (1 RCT)

Smerte i aktivitet
etter 1 år
GRADING utført av
Retningslinjepanelet
/
Kunnskapssenteret

Lav
Kun 1 studie, få
deltagere.

VAS
smerte
0-10:

mean
0.6

mean
0.7

MD
0.1 færre
(CI 0.5 færre - 0.7 flere )

73 (1 RCT)

Smerter i hvile etter
3 mnd

Veldig lav
Kun 1 studie, bredt
konfidensintervall

mean
0.3

mean
0.2

MD
0.1 færre
(CI 0 færre - 0.4 færre )

Smerter i hvile etter
3 mnd

Veldig lav
1 studie, bredt
konfidensintervall

mean
0.1

mean
0.1

MD
0 færre
(CI 0 færre - 0.4 færre )

PICO Referanser
National Klinisk Retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer). ISBN:
978-87-7104-049-4
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Rohit Arora, Martin Lutz, Christian Deml, Dietmar Krappinger, Luzian Haug, Markus Gabl A prospective
randomized trial comparing nonoperative treatment with volar locking plate fixation for displaced and
unstable distal radial fractures in patients sixty-five years of age and older. 22159849 10.2106/
JBJS.J.01597

PICO Sammendrag
Det er ingen systematiske oversikter som har sammenliknet behandling med volare vinkelstabile
plater mot konservativ behandling, men kun 1 RCT (Arora et al. 2011) for ustabile distale
radiusfrakturer. Studien ble utført på pasienter > 65 år. Inklusjonskriteriene til studien
(=instabilitetskriteriene) var de som ble publisert i Beumer og McQueen (2003) for "low demand
elderly dependent or demented patients" hvor reposisjonen ble ansett som akseptabel når volar eller
dorsal tilt ikke oversteg 10 grader, radial forkortning ikke var mer enn 3 mm og karpal alignment var
tilstede. Syttitre pasienter ble inkludert, og randomisert til enten åpen reposisjon og volar vinkelstabile
plater (n = 36) eller lukket reposisjon og gipsimmobilisasjon (n =37). Utfallsmålene var PRWE-
skår, DASH-skår, smertenivå, ROM, antall komplikasjoner og radiologiske parametre som dorsal tilt,
radial inklination og ulnar varians.
Resultatene viste signifikante og klinisk relevante forskjeller i pasientrelaterte effektmål som DASH og
PRWE til fordel for volare vinkelstabile plater etter etter 3 måneder (DASH-skår var hhv 13.3 i
plategruppen sammenliknet med 23.2 i den konservativt behandlede gruppen, mens PRWE var hhv
33.7 og 54.4), mens DASH og PRWE etter 6 og 12 måneder ikke var signifikant forskjellige i de to
gruppene. Resultatet må sees med et visst forbehold siden pasientmaterialet er begrenset til 73
pasienter.
På tidspunktet for siste oppfølging (etter 1 år) fant man malunion (definert som ≥ 10º dorsal tilt, ≥ 2
mm forkortning, og ≥ 1 mm inkongruens i leddflaten) hos alle pasientene (100 %) i den konservativt
behandlede gruppen, mens de samme parametrene var signifikant bedre i gruppen behandlet med
volare låseplater .
I gruppen behandlet med volare låseplater hadde ni pasienter (35 %) med intraartikulær
inkongruens utviklet artrose grad 1, fire pasienter (15 %) med intraartikulær inkongruens utviklet
artrose grad 2 og tre pasienter (30 %) med ekstraartikulære frakturer utviklet artrose grad 1. I gruppen
som ble konservativt behandlet utviklet 12 pasienter (48 %) med intraartikulær inkongruens artrose
grad 1, syv pasienter (28 %) med intraartikulær inkongruens utviklet artrose grad 2 og fire
pasienter (33 %) med ekstraartikulære frakturer utviklet artrose grad 1. Ingen av pasientene med
radiologisk påvist artrose utviklet smerter i oppfølgingsperioden på 1 år.
Antallet av øvrige angitte komplikasjoner var signifikant høyere i operasjonsgruppen (13 sammenliknet
med 5, p < 0.05). Komplikasjonene var imidlertid ikke oppgjort ensartet, ettersom man utelukkende
rapporterte CRPS i den konservativt behandlede gruppen, som rammet 5 pasienter i den konservativt
behandlede gruppen mot 2 i gruppen behandlet med volare låseplater. Hvis man sammenlikner
komplikasjonene i dette studiet med komplikasjonene for konservativ behandling i de 2
behandlingsgruppene angitt over (pinning og ekstern fiksasjon vs. konservativ behandling), vurderes
komplikasjonene å være sammenliknbare i og med at flere behandlingskrevende malunion vil finnes i
den konservativt behandlede gruppen. Dorsal tilt, radial inklination, og radial forkortning var
signifikant bedre i operasjonsgruppen enn i den konservativt behandlede gruppen på alle tidspunkter
postoperativt (p < 0.05), og hvor samtlige i den konservativt behandlede gruppen hadde malunion
definert ut fra deres maluniondefinisjon på ≥ 10º dorsal tilt, ≥ 2 mm radial forkortning og ≥ 1 mm trinn
i leddflaten. Resultatene viste ingen signifikante forskjeller mellom gruppene for ROM eller smertenivå
gjennom oppfølgingsperioden på 1 år (p > 0.05).
Det er ikke funnet litteratur som beskriver forskjeller mellom volare vinkelstabile plater og konservativ
behandling for yngre pasienter. Derimot finnes det en del litteratur som sammenlikner volare
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vinkelstabile plater med ekstern fiksasjon. Retningslinjepanelet har derfor kommet frem til at
resultatene fra studiet på pasienter > 65 år kan ekstrapoleres til å gjelde også yngre pasienter. Dette er
i samsvar med hva arbeidsgruppen som utarbeidet den danske Sundhedsstyrelsens retningslinje kom
frem til (Sundhedsstyrelsen 2014).

Operativ behandling av ustabile distale radiusfrakturer hos pasienter > 65 år gir mindre
entydig resultat

Svak Anbefaling

Vi foreslår operativ behandling av ustabile distale radiusfrakturer hos pasienter > 65 år.

Det bør utvises tilbakeholdenhet med operativ behandling av pasienter med lavt funksjonsnivå (varig
manglende evne til selvstendig å ivareta dagligdagse gjøremål).

Praktisk Info
Operativ behandling med perkutan pinning er et relativt enkelt og kortvarig inngrep, men forusetter at
benkvaliteten er rimelig.
Operativ behandling med ekstern fiksasjon krever pinnestell, og den eksterne fiksatøren kan gi plager
mens den er på. Metoden forutsetter at benkvaliteten er rimelig.
Behandling med volare vinkelstabile plater tillater hurtigere mobilisering enn ved de øvrige
behandlingsmetodene. Dette taler for plateosteosyntese der spesielle behov tilsier hurtig mobilisering,
f.eks. gang med rullator. Imidlertid stiller metoden krav til korrekt plassering av platen for å redusere
risikoen for senkomplikasjoner. Ved mistanke om for lange skruer eller suboptimal plassering av
platen samt skruepenetrans inn i radiokarpalleddet og DRUJ bør pasienten informeres om dette, og
man bør vurdere re-operasjon. Operasjonen bør derfor planlegges slik at inngrepet kan utføres av
erfaren kirurg for å redusere komplikasjonsrisikoen.

Nøkkelinfo

Fordeler og ulemper
For 1000 pasienter med ustabil distal radiusfraktur behandlet med pinning sammenliknet med
konservativ behandling finner vi 257 færre med funksjonsgraderingen "fair eller poor" ved
pinning, 143 færre behandlingskrevende re-dislokasjoner ved pinning, samt 500 flere med
halvert grepsstyrke i den konservativt behandlede gruppen. I tillegg er det 440 færre med
dårlig anatomisk resultat ved pinning. Det er ikke signifikante forskjeller for CTS, CRPS,
infeksjoner, skader av sensorisk nervus radialis.
For 1000 pasienter med ustabil distal radiusfraktur behandlet med ekstern fiksasjon
sammenliknet med konservativ behandling finner vi 74 færre med funksjonsgraderingen "fair
eller poor" ved ekstern fiksasjon, 125 færre behandlingskrevende re-dislokasjoner ved ekstern
fiksasjon, og 420 færre med dårlig anatomisk resultat ved ekstern fiksasjon. Det er signifikant
flere infeksjoner (155 vs 0) og for skader av sensorisk nervus radialis (80 vs 0) ved ekstern
fiksasjon sammenliknet med konservativ behandling, mens det ikke er signifikante forskjeller
forskjeller for CTS og CRPS. Irritasjon og overfladisk infeksjon rundt pinnene er ikke alvorlige
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komplikasjoner og påvirker ikke effekten av behandlingen. Det kan likevel medføre bekymring
hos pasientene og kreve ekstra ressursforbruk sammenliknet med konservativ behandling.
Foreliggende evidensgrunnlag inkluderer 1 RCT som har vurdert vinkelstabile plater opp mot
konservativ behandling. Studien inkluderte kun pasienter > 65 år. Det finnes signifikante og
klinisk relevante forskjeller i pasientrelaterte effektmål som DASH og PRWE til fordel for volare
vinkelstabile plater etter etter 6 uker (DASH-skår er hhv 18.8 i plategruppen sammenliknet med
34.4 i den konservativt behandlede gruppen) og etter 3 måneder (DASH er hhv 23.2 vs. 13.3),
mens den etter 6 og 12 måneder ikke er signifikant forskjellig men med en trend mot bedre
resultat for plateosteosyntese. Resultatet må sees med et visst forbehold siden
pasientmaterialet er begrenset til 73 pasienter. Komplikasjonene er ikke oppgjort ensartet,
ettersom man utelukkende har rapportert komplikasjonene ved operativ behandling og ikke
tatt med de som gjelder den konservativt behandlede pasientgruppen, men kun angitt
malunion. Hvis man sammenlikner komplikasjonene i dette studiet med komplikasjonene for
konservativ behandling i de 2 behandlingsgruppene over (pinning og ektern fiksasjon vs.
konservativ behandling), vurderes komplikasjonene å være sammenlignbare.

Kvalitet på dokumentasjonen
Kvaliteten på dokumentasjonen er generelt lav for sammenlikningen mellom perkutan pinning
og ekstern fiksasjon vs. konservativ behandling. Evidensgrunnlaget er overveiende av eldre
dato og nedgradert pga. risiko for bias, manglende blinding, manglende analyse av
pasientfrafall og manglende anvendelse av pasientrelaterte effektmål og istedet har man
benyttet foreldede funksjonsgraderinger, samt at bandasjeringsstillingen i gruppen
konservativt behandlede pasienter er foreldet (volarflektert og ulnardeviert håndledd).

Kvaliteten på den ene inkluderte studien for sammenlikningen volare vinkelstabile plater vs.
konservativ behandling er samlet sett meget lav. Selv om studien er godt gjennomført, er
evidensen nedgradert pga. risiko for bias, manglende blinding, manglende redegjørelse for
pasientfrafall. I tillegg foreligger det kun denne ene studien, hvilket gir risiko for manglende
presisjon.

Verdier og preferanser
Det foreligger ikke studier av pasientenes verdier og preferanser. Selv om pasientenes verdier
og preferanser ikke forventes å være entydige, forventes det dog at pasientenes preferanser
for hhv operativ- eller konservativ behandling vil være i favør av operativ behandling for
ustabile frakturer grunnet bedre funksjonelt resultat og redusert risiko for alvorlige
komplikasjoner sammenliknet med konservativ behandling. Noen pasienter vil nok likevel
velge konservativ behandling fremfor pinning og ekstern fiksasjon for f.eks. å unngå plager fra
osteosyntesematerialet, og dette vil sannsynligvis gjelde den eldste aldersgruppen i større grad
enn den yngre pasientgruppen.

For plateosteosyntese med volare vinkelstabile plater forventes det at de fleste pasienter vil
mene det er viktig å kunne komme raskt tilbake til normalt funksjonsnivå og derfor vil velge
volare vinkelstabile plater fremfor noe annet, samt at dette vil oppveie for ulempen ved
operasjon. Dog har det vært argumentert for at det i aldersgruppen > 65 år kunne være
forhold som gjør at pasienter i større grad enn yngre pasienter velger en konservativ
behandling.
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Ressurshensyn
Det foreligger ingen studier som har vurdert problemstillingen. Det er vanskelig å angi sikre
estimat for ressursforbruk for den ene versus den andre behandlingen.

Rasjonale
Den 14.11. 2014 kom det ut en ny RCT som belyser operativ versus konservativ behandling av ustabile
distale radiusfrakturer hos pasienter > 65 år (Bartl og medarbeidere 2014). Studien til Bartl og
medarbeidere er grunnet publikasjonstidspunktet ikke inkludert i denne versjonen av retningslinjene.
Bartl og medarbeidere har imidlertid utført en metaanalyse av egne data og dataene til Arora og
medarbeidere fra 2011, som er de to eneste foreliggende RCT som belyser problemstillingen i denne
aldergruppen. Av deres Forest plot ser man at dataene for DASH-skår er statistisk signifikante i favør
av volare låseplater både etter 3 og 12 måneder, men forskjellen ansees ikke som klinisk relevant
(DASH-forskjell på 7.1 og 3.3 poeng etter hhv 3 og 12 måneder, mens en forskjell på 10 poeng er antatt
å være grensen for en klinisk relevant forskjell). Likeledes går livskvalitetsdataene i favør av volare
låseplater, med statistisk signifikante verdier ved 1 års oppfølging, mens andre parametre
er marginale og inkonsistente.
Anbefalingen for operativ fremfor konservativ behandling av pasienter > 65 år med en ustabil distal
radiusfraktur gis på bakgrunn av dette som en svak anbefaling, til tross for at det ikke foreligger noen
RCT som er i favør av konservativ behandling. Begrunnelsen for styrkeangivelsen på anbefalingen
skyldes at forskjellen ikke er av en sikker klinisk relevant størrelse.
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PICO (4.1)

Populasjon: Voksne pasienter uansett alder med ustabil distal radiusfraktur

Intervensjon: Perkutan pinning

Komparator: Konservativ behandling

Alle pasientviktige utfall: Funksjonsgradering, Smerter, Komplikasjoner, Anatomisk stilling

Utfall Tiltro til
effektestimatene Relativ effekt Konservativ

behandling
Perkutan
pinning Forskjell med

Antall
inkluderte
(studier),
oppfølgingstid

Funksjonsgradering
"Fair eller poor" -
uavhengig av
tidsangivelse

Moderat
Grunnet risiko for
bias (systematiske
feil)

RR: 0.31
(CI 0.15 - 0.64)

373
per 1000

116
per 1000

257 færre
(CI 317 færre - 134 færre )

135 (3 RCT)
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Utfall Tiltro til
effektestimatene Relativ effekt Konservativ

behandling
Perkutan
pinning Forskjell med

Antall
inkluderte
(studier),
oppfølgingstid

Funksjonsgradering
"Fair eller poor" etter
12 måneder

Veldig lav
Ingen blinding, ingen
"intention to treat"
analyse, pasientfrafall
dårlig beskrevet, samt
at målemetoden er
ikke et reelt
pasientrelatert
effektmål.

RR: 0.31
(CI 0.14 - 0.69)

452
per 1000

140
per 1000

312 færre
(CI 389 færre - 140 færre )

85 (2 RCT)

Behandlingskrevende
re-dislokasjon

Moderat
Grunnet risiko for
bias (systematiske
feil) og upresise
effektestimat

RR: 0.09
(CI 0.02 - 0.37)

143
per 1000

13
per 1000

130 færre
(CI 140 færre - 90 færre )

269 (4 RCT)

Karpaltunnel
syndrom
(kompresjon av
medianusnerven) /
neuropathi/
kontusjon

Lav
Grunnet risiko for
bias (systematiske
feil) og upresise
effektestimat

RR: 0.53
(CI 0.19 - 1.46)

54
per 1000

29
per 1000

25 færre
(CI 44 færre - 25 flere )

363 (5 RCT)

Komplekst regionalt
smertesyndrom

Lav
Grunnet risiko for
bias (systematiske
feil) og få tilfeller

RR: 0.84
(CI 0.45 - 1.59)

168
per 1000

141
per 1000

27 færre
(CI 99 færre - 92 flere )

188 (3 RCT)

Grepsstyrke

Lav
Grunnet høy risiko for
bias (systematiske
feil), liten studie

RR: 0
(CI 0 - 0.67)

500
per 1000

0
per 1000

500 færre
(CI 165 færre - 0 flere )

45 (1 RCT)

Anatomisk gradering
"Fair eller poor"

Lav
Grunnet høy risiko for
bias (systematiske
feil)

RR: 0.2
(CI 0.05 - 0.82)

400
per 1000

80
per 1000

320 færre
(CI 380 færre - 72 færre )

50 (1 RCT)

Funksjonsgradering
"Fair/poor" etter 6
måneder

Veldig lav
Ingen blinding, ingen
"intention to treat"
analyse, pasientfrafall
dårlig beskrevet, samt
at målemetoden er
ikke et reelt
pasientrelatert
effektmål.

RR: 0.76
(CI 0.41 - 1.4)

253
per 1000

192
per 1000

61 færre
(CI 149 færre - 101 flere )

148 (2 RCT)
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PICO Referanser
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pinning. 15911669
E C Rodríguez-Merchán Plaster cast versus percutaneous pin fixation for comminuted fractures of the
distal radius in patients between 46 and 65 years of age. 9181506
R Gupta, A Raheja, U Modi Colles' fracture: management by percutaneous crossed-pin fixation versus
plaster of Paris cast immobilization. 10418864

PICO Sammendrag
Evidensgrunnlaget for forskningsspørsmålet er en Cochrane-oversikt (Handoll, Vaghela og Madhok
2007) som inkluderte 5 RCT med tilsammen 420 voksne pasienter som sammenliknet perkutan
pinning med konservativ behandling av ustabile eller potensielt ustabile distale radiusfrakturer, hvor
utfallene er oppsummert i nye metaanalyser av Kunnskapssenteret (Frønsdal et al. 2013), samt en
tilsvarende oppsummering fra Sundhedsstyrelsen i Danmark (Sundhedsstyrelsen 2014) hvor man i
tillegg tok hensyn til oppfølgingstiden. Studiene som inngår i Kunnskapssenterets rapport er av eldre
dato, hvorav den eldste fra 1992. Studiene har ikke anvendt PROM i form av f.eks. DASH eller PRWE,
men derimot ulike eldre funksjonsgraderingssystemer som bygger på en kombinasjon av smerte,
grepsstyrke, radiologiske parametre og noen få spørsmål av mer funksjonell karakter. To av RCTene
inkluderte kun intraartikulære frakturer og tre av RCTene inkluderte kun ekstraartikulære frakturer.
Kun to av de inkluderte RCT definerte radiologiske kriterier for ustabile frakturer, altså hvor stor grad
av dislokasjon som var nødvendig for å bli inkludert i studiene. Disse var i den ene studien ≥ 10º dorsal
tilt og/eller ≥ 3 mm radial forkortning og i den andre studien ≥ 20º dorsal tilt og/eller knusning i
frakturområdet.
Krysspinning var benyttet i 5 av studiene. I Kunnskapssenterets metaanalyser av disse studiene
(Frønsdal et al. 2013) fant man at tre av disse så på funksjonsskår hvor perkutan pinning var signifikant
bedre enn konservativ behandling. Spesielt bemerkes re-dislokasjon som resulterte i sekundær
behandling hos 0 % i gruppen med pinning sammenliknet med 14.3 % i gruppen med konservativt
behandlede brudd. Kapandjipinning, derimot, var forbundet med forøket komplikasjonsrisiko. Det ble
ikke konkludert på hvilke undergrupper av pasienter og frakturer som skal behandles.
De anvendte funksjonsskåringssystemer i studiene over kategoriserer pasienter i gruppene
"excellent", "good" og "fair/poor". Det er imidlertid ikke konsekvent rapportert 1 års oppfølgingstid i
metaanalysen til Kunnskapssenteret. Den danske Sundhedsstyrelsen (Sundhedsstyrelsen 2014) har
utført nye metaanalyser av de samme 3 funksjonsskåringskategoriene til oppfølgingstidene 6
måneder (Shankar and Crawford 1992, Gupta et al. 1999) og 12 måneder (Rodriquez-Merchan 1997).
Fra 6 til 12 måneders oppfølgingstidspunkt fant man et økende antall i den konservativt behandlede
gruppen med skåringen "fair og poor" (økte med 44 %), mens gruppen som ble behandlet med
perkutan pinning hadde en mindre reduksjon. Ved 1 års oppfølging var det signifikant færre (312 færre
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pasienter per 1000 pasienter) med skåringen "fair/poor" i gruppen behandlet med perkutan pinning
sammenliknet med konservativ behandling. Smerte (VAS) var likeledes signifikant mindre i hvile
(Azzopardi et al. 2005) mens leilighetsvise smerter ikke var signifikant forskjellig (Rodriquez-Merchan
1997) i pinninggruppen sammenliknet med konservativ behandling. Det var ingen signifikante funn for
SF-36 mentale og fysiske skår (Azzopardi et al. 2005). De 5 studiene inkludert i metaanalysen til
Sundhedsstyrelsen hadde ikke innsamlet og registrert komplikasjoner systematisk. Sundhedsstyrelsen
ekstraherte derfor de rapporterte kompikasjoner, og fant en overvekt av alvorlige komplikasjoner i
form av malunion og behov for operasjon pga re-dislokasjon i gruppen som ble konservativt
behandlet. En mindre del av pasientene som ble behandlet med pinning opplevde også re-dislokasjon,
men risikoen for re-operasjon var dog betydelig mindre, såfremt behandlingen med pinning ble utført
initialt. Disse resultatene bekrefter funnene i metaanalysen til Retningslinjepanelet/
Kunnskapssenteret.
Studiene inkluderer pasienter i alderen 18-80 år, bortsett fra studien til Azzopardi og medarbeidere fra
2005 som inkluderer pasienter > 60 år.

PICO (4.2)

Populasjon: Voksne pasienter uansett alder med ustabil distal radiusfraktur

Intervensjon: Ekstern fiksasjon

Komparator: Konservativ behandling

Alle pasientviktige utfall: Funksjonsgradering, Smerter, Komplikasjoner, Anatomisk stilling

Utfall Tiltro til
effektestimatene Relativ effekt Konservativ

behandling
Ekstern
fiksasjon Forskjell med

Antall
inkluderte
(studier),
oppfølgingstid

Funksjonsgradering
"Fair eller poor" -
uavhengig av
tidsangivelse

Lav
Grunnet risiko for
bias (systematiske
feil)

RR: 0.73
(CI 0.55 - 0.98)

273
per 1000

199
per 1000

74 færre
(CI 123 færre - 5 færre )

612 (11 RCT)

Vedvarende
smerter etter 1 år

Lav
Grunnet risiko for
bias (systematiske
feil) og upresise
effekt-estimater

RR: 1.56
(CI 0.44 - 5.5)

67
per 1000

105
per 1000

38 flere
(CI 38 færre - 302 flere )

108 (1 RCT)

Yrkesskifte grunnet
skade

Lav
Grunnet risiko for
bias (systematiske
feil) og upresise
effektestimat

RR: 1.22
(CI 0.59 - 2.52)

193
per 1000

235
per 1000

42 flere
(CI 79 færre - 293 flere )

108 (1 RCT)

Behandlings-
krevende re-
dislokasjon

Moderat
Grunnet risiko for
bias (systematiske
feil) og upresise
effektestimat

RR: 0.17
(CI 0.09 - 0.32)

151
per 1000

26
per 1000

125 færre
(CI 137 færre - 103 færre )

694 (9 RCT)
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Utfall Tiltro til
effektestimatene Relativ effekt Konservativ

behandling
Ekstern
fiksasjon Forskjell med

Antall
inkluderte
(studier),
oppfølgingstid

Karpaltunnel
syndrom
(kompresjon av
medianus-nerven) /
neuropathi/
kontusjon

Lav
Grunnet risiko for
bias (systematiske
feil) og upresise
effektestimat

RR: 0.5
(CI 0.21 - 1.15)

63
per 1000

32
per 1000

31 færre
(CI 50 færre - 9 flere )

508 (6 RCT)

Komplekst
regionalt
smertesyndrom

Lav
Grunnet risiko for
bias (systematiske
feil) og få tilfeller

RR: 1.31
(CI 0.74 - 2.32)

49
per 1000

64
per 1000

15 flere
(CI 13 færre - 65 flere )

731 (11 RCT)

Grepsstyrke
Veldig lav
Ikke mulig å beregne
effektestimat

RR: 4 studier,
ikke pooled

Anatomisk
gradering "Fair eller
poor"

Veldig lav
Grunnet risiko for
bias (systematiske
feil) og upresise
effektestimat

RR: 0.17
(CI 0.11 - 0.26)

516
per 1000

88
per 1000

428 færre
(CI 459 færre - 382 færre )

400 (6 RCT)
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Williksen JH, Krukhaug Y, Finsen V, Norderhaug IN, Juvet LK, Lauvrak V, Fure B. Behandling av
håndleddsbrudd (distale radiusfrakturer) hos voksne.
Kwok Iris H Y, Leung Frankie, Yuen Grace Assessing results after distal radius fracture treatment: a
comparison of objective and subjective tools. 23569685 10.1177/2151458511422701
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Handoll HHG, Huntley JS, Madhok R. External fixation versus conservative treatment for distal radial
fractures in adults 10.1002/14651858.CD006194.pub2
Sundhedsstyrelsen / Danish health and Medicines Authority. National Klinisk Retningslinje for
behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer) ISBN: 978-87-7104-049-4
Földhazy Z, Ahrengart L. External fixation versus closed treatment of displaced distal radial fractures in
elderly patients: a randomized controlled trial 17996772 10.1097/BCO.0b013e3181cd6513
Obaid ur Rahman, Mohammad Qadeem Khan, Haroon Rasheed, Saleem Ahmad Treatment of
unstable intraarticular fracture of distal radius: POP casting with external fixation. 22755281
R M Roumen, W L Hesp, E D Bruggink Unstable Colles' fractures in elderly patients. A randomised trial
of external fixation for redisplacement. 2005162
H Stein, G Volpin, Z Horesh, D Hoerer Cast or external fixation for fracture of the distal radius. A
prospective study of 126 cases. 2239172
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P W Howard, H D Stewart, R E Hind, F D Burke External fixation or plaster for severely displaced
comminuted Colles' fractures? A prospective study of anatomical and functional results. 2915010
N H Jenkins, D G Jones, W J Mintowt-Czyz External fixation and recovery of function following fractures
of the distal radius in young adults. 3229833
J G Horne, P Devane, G Purdie A prospective randomized trial of external fixation and plaster cast
immobilization in the treatment of distal radial fractures. 2179492
H Abbaszadegan, U Jonsson External fixation or plaster cast for severely displaced Colles' fractures?
Prospective 1-year study of 46 patients. 2281760
H Kapoor, A Agarwal, B K Dhaon Displaced intra-articular fractures of distal radius: a comparative
evaluation of results following closed reduction, external fixation and open reduction with internal
fixation. 10748808
Hegeman JH, Oskam J, Van Der Palen J, Ten Duis HJ, Vierhout PA. Primary external fixation versus
plaster immobilization of the intra-articular unstable distal radial fracture in the elderly.
Zheng HL, Wu E, Guo T, Cai J, Zhang Y. A comparison of conservative and surgical treatment of distal
radius unstable fractures.
C F Young, A M Nanu, R G Checketts Seven-year outcome following Colles' type distal radial fracture. A
comparison of two treatment methods. 12954250
E C Merchan, A F Breton, E Galindo, J F Peinado, J Beltran Plaster cast versus Clyburn external fixation
for fractures of the distal radius in patients under 45 years of age. 1437248

PICO Sammendrag
Evidensgrunnlaget for forskningsspørsmålet er en Cochrane-oversikt (Handoll, Huntley og Madhok
2007) som sammenfattet resultatene fra 15 RCTer med til sammen 1022 voksne pasienter, og
sammenliknet ekstern fiksasjon med konservativ behandling av ustabile, hovedsakelig dorsalt
dislokerte distale radiusfrakturer. Evidensgrunnlaget inkluderer nye metaanalyser av disse utfallene
utført av Kunnskapssenteret (Frønsdal et al. 2013). Man fant i Kunnskapssenterets rapport stor
variasjon i type ekstern fiksasjon som ble benyttet. En del av studiene er av eldre dato, hvorav den
eldste er fra 1988. Studiene har ikke anvendt PROM i form av f.eks. DASH eller PRWE, men derimot
ulike eldre funksjonsgraderingssystemer som bygger på en kombinasjon av smerte, grepsstyrke,
radiologiske parametre og noen få spørsmål av mer funksjonell karakter. Elleve RCT vurderte ulike
funksjonsutfall. Åtte av disse viste bedre funksjonelt resultat i ekstern fiksasjonsgruppen, mens 7
studier viste ingen signifikante forskjeller. Selv om studiene rapporterte bedre funksjonsgradering for
pasienter behandlet med ekstern fiksasjon, var det stort frafall i enkelte studier. Resultatene var ikke
sammenfattet i noen metaanalyse, og kvaliteten på utfallsvurderingen ble oftest vurdert som lav. Ved
bruk av sensitivitetsanalyser ble resultatene ikke-signifikante. Det var en høyere andel pasienter med
utmerket funksjonsskår i ekstern fiksasjonsgruppen sammenliknet med konservativ behandling; med
andre ord, en lavere andel av de i ekstern fiksasjonsgruppen hadde "ikke utmerket funksjonsskår". Ni
av de inkluderte RCT viste at ekstern fiksasjon holder reposisjonen signifikant bedre enn konservativ
behandling. Kun 2 % av bruddene i ekstern fiksasjongruppen re-dislokerte, mens 15 % re-dislokerte i
den konservativt behandlede gruppen. Ekstern fiksasjon var assosiert med et høyt antall
komplikasjoner, selv om disse betegnes som mindre alvorlige, som for eksempel pinneinfeksjoner. Når
det gjelder mer alvorligere komplikasjoner, som for eksempel komplekst regionalt smertesyndrom, ble
det ikke funnet noen statistisk signifikant forskjell. Det var derimot en betydelig og signifikant forskjell i
antall behandlingskrevende re-dislokasjoner i favør av ekstern fiksasjon. Det ble ikke konkludert på
hvilke undergrupper av pasienter og frakturer som skal behandles.
De anvendte funksjonsskåringssystemer i studiene over kategoriserer pasienter i gruppene
"excellent", "good" og "fair/poor". Det er imidlertid ikke konsekvent tatt hensyn til oppfølgingstiden i
Kunnskapssenterets metaanalyse (Frønsdal et al. 2013). I evidensgrunnlaget inngår derfor også en
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metaanalyse utført av Sundhedsstyrelsen i Danmark (Sundhedsstyrelsen 2014) som har utført nye
metaanalyser av disse 3 funksjonsskåringskategoriene til oppfølgingstidene 3-6 måneder (ur Rahman
et al. 2012, Roumen et al. 1991, Stein et al 1990) og 1-10 år (Foldhazy og Ahrengart 2010, Howard et al.
1989, Horne et al 1990, Abbaszadegan og Jonsson 1990, Kapor et al. 2000, Hegeman et al. 2004, Zheng
et al. 2003, Young et al. 2003, Merchan et al. 1992). Siden studiene ikke har anvendt DASH eller PRWE
men de samme eldre skåringssystemer som nevnt over, har man lagt størst vekt på de studier som
har benyttet skåringssystemer som senere er sammenlignet og validert overfor DASH (Kwok, Leung og
Yuen 2011). Etter både 3-6 måneder fant man signifikant færre pasienter i skåringskategorien "fair og
poor" blant de som ble behandlet med ekstern fiksasjon sammenliknet med konservativ behandling.
Etter 1 år var denne trenden snudd til fordel for konservativ behandling, og funnene kan muligens
forklares av sjenanse fra den eksterne fiksatøren. Studiene hadde ikke innsamlet og registrert
komplikasjoner systematisk. Sundhedsstyrelsen ekstraherte derfor de rapporterte komplikasjoner, og
fant ikke forskjell i alvorlige komplikasjoner i de to behandlingsgruppene. Det var imidlertid en større
forekomst av overfladiske pinneinfeksjoner i gruppen med ekstern fiksasjon.
Pasientens alder inngår ikke som en variabel. De fleste studiene inkluderer pasientgruppen > 65 år.

PICO (4.3)

Populasjon: Voksne pasienter > 65 år med ustabile distale radiusfrakturer

Intervensjon: Volare vinkelstabile plater

Komparator: Konservativ behandling

Alle pasientviktige utfall: Pasientrapporterte utfallsparametre (DASH/PRWE), Smerter (VAS) i hvile og
ved aktivitet

Utfall Tiltro til
effektestimatene

Relativ
effekt

Konservativ
behandling

Volare
vinkelstabile
plater

Forskjell med

Antall
inkluderte
(studier),
oppfølgingstid

DASH etter 3 mnd
GRADING utført av
Retningslinjepanelet
/
Kunnskapssenteret

Lav
Kun 1 studie, få
deltagere.

DASH
0-100:

mean
23.2

mean
13.3

MD
9.9 færre
(CI 17.8 færre - 2 færre )

73 (1 RCT)

DASH etter 1 år
GRADING utført av
Retningslinjepanelet
/
Kunnskapssenteret

Lav
Kun 1 studie, få
deltagere.

DASH
0-100:

mean
8

mean
5.7

MD
2.3 færre
(CI 7 færre - 2.4 flere )

73 (1 RCT)

PRWE etter 3 mnd
GRADING utført av
Retningslinjepanelet
/
Kunnskapssenteret

Lav
Kun 1 studie, få
tiltagere.

PRWE
0-100:

mean
54.4

mean
33.7

MD
20.7 færre
(CI 35.3 færre - 6.1 færre )

73 (1 RCT)

PRWE etter 1 år
GRADING utført av
Retningslinjepanelet

Lav
Kun 1 studie, få
deltagere.

PRWE
0-100:

mean
14.6

mean
12.8

MD
1.8 færre
(CI 12.4 færre - 8.8 flere )

73 (1 RCT)
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Utfall Tiltro til
effektestimatene

Relativ
effekt

Konservativ
behandling

Volare
vinkelstabile
plater

Forskjell med

Antall
inkluderte
(studier),
oppfølgingstid

/
Kunnskapssenteret

Smerter i aktivitet
etter 3 mnd
GRADING utført av
Retningslinjepanelet
/
Kunnskapssenteret

Lav
Kun 1 studie, få
deltagere.

VAS
smerte
0-10:

mean
1.8

mean
1.4

MD
0.4 færre
(CI 1.3 færre - 0.5 flere )

73 (1 RCT)

Smerte i aktivitet
etter 1 år
GRADING utført av
Retningslinjepanelet
/
Kunnskapssenteret

Lav
Kun 1 studie, få
deltagere.

VAS
smerte
0-10:

mean
0.6

mean
0.7

MD
0.1 færre
(CI 0.5 færre - 0.7 flere )

73 (1 RCT)

Smerter i hvile etter
3 mnd

Veldig lav
Kun 1 studie, bredt
konfidensintervall

mean
0.3

mean
0.2

MD
0.1 færre
(CI 0 færre - 0.4 færre )

Smerter i hvile etter
3 mnd

Veldig lav
1 studie, bredt
konfidensintervall

mean
0.1

mean
0.1

MD
0 færre
(CI 0 færre - 0.4 færre )

PICO Referanser
National Klinisk Retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer). ISBN:
978-87-7104-049-4
Rohit Arora, Martin Lutz, Christian Deml, Dietmar Krappinger, Luzian Haug, Markus Gabl A prospective
randomized trial comparing nonoperative treatment with volar locking plate fixation for displaced and
unstable distal radial fractures in patients sixty-five years of age and older. 22159849 10.2106/
JBJS.J.01597

PICO Sammendrag
Det er ingen systematiske oversikter som har sammenliknet behandling med volare vinkelstabile
plater mot konservativ behandling, men kun 1 RCT (Arora et al. 2011) for ustabile distale
radiusfrakturer. Studien ble utført på pasienter > 65 år. Inklusjonskriteriene til studien
(=instabilitetskriteriene) var de som ble publisert i Beumer og McQueen (2003) for "low demand
elderly dependent or demented patients" hvor reposisjonen ble ansett som akseptabel når volar eller
dorsal tilt ikke oversteg 10 grader, radial forkortning ikke var mer enn 3 mm og karpal alignment var
tilstede. Syttitre pasienter ble inkludert, og randomisert til enten åpen reposisjon og volar vinkelstabile
plater (n = 36) eller lukket reposisjon og gipsimmobilisasjon (n =37). Utfallsmålene var PRWE-
skår, DASH-skår, smertenivå, ROM, antall komplikasjoner og radiologiske parametre som dorsal tilt,
radial inklination og ulnar varians.
Resultatene viste signifikante og klinisk relevante forskjeller i pasientrelaterte effektmål som DASH og
PRWE til fordel for volare vinkelstabile plater etter etter 3 måneder (DASH-skår var hhv 13.3 i
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plategruppen sammenliknet med 23.2 i den konservativt behandlede gruppen, mens PRWE var hhv
33.7 og 54.4), mens DASH og PRWE etter 6 og 12 måneder ikke var signifikant forskjellige i de to
gruppene. Resultatet må sees med et visst forbehold siden pasientmaterialet er begrenset til 73
pasienter.
På tidspunktet for siste oppfølging (etter 1 år) fant man malunion (definert som ≥ 10º dorsal tilt, ≥ 2
mm forkortning, og ≥ 1 mm inkongruens i leddflaten) hos alle pasientene (100 %) i den konservativt
behandlede gruppen, mens de samme parametrene var signifikant bedre i gruppen behandlet med
volare låseplater .
I gruppen behandlet med volare låseplater hadde ni pasienter (35 %) med intraartikulær
inkongruens utviklet artrose grad 1, fire pasienter (15 %) med intraartikulær inkongruens utviklet
artrose grad 2 og tre pasienter (30 %) med ekstraartikulære frakturer utviklet artrose grad 1. I gruppen
som ble konservativt behandlet utviklet 12 pasienter (48 %) med intraartikulær inkongruens artrose
grad 1, syv pasienter (28 %) med intraartikulær inkongruens utviklet artrose grad 2 og fire
pasienter (33 %) med ekstraartikulære frakturer utviklet artrose grad 1. Ingen av pasientene med
radiologisk påvist artrose utviklet smerter i oppfølgingsperioden på 1 år.
Antallet av øvrige angitte komplikasjoner var signifikant høyere i operasjonsgruppen (13 sammenliknet
med 5, p < 0.05). Komplikasjonene var imidlertid ikke oppgjort ensartet, ettersom man utelukkende
rapporterte CRPS i den konservativt behandlede gruppen, som rammet 5 pasienter i den konservativt
behandlede gruppen mot 2 i gruppen behandlet med volare låseplater. Hvis man sammenlikner
komplikasjonene i dette studiet med komplikasjonene for konservativ behandling i de 2
behandlingsgruppene angitt over (pinning og ekstern fiksasjon vs. konservativ behandling), vurderes
komplikasjonene å være sammenliknbare i og med at flere behandlingskrevende malunion vil finnes i
den konservativt behandlede gruppen. Dorsal tilt, radial inklination, og radial forkortning var
signifikant bedre i operasjonsgruppen enn i den konservativt behandlede gruppen på alle tidspunkter
postoperativt (p < 0.05), og hvor samtlige i den konservativt behandlede gruppen hadde malunion
definert ut fra deres maluniondefinisjon på ≥ 10º dorsal tilt, ≥ 2 mm radial forkortning og ≥ 1 mm trinn
i leddflaten. Resultatene viste ingen signifikante forskjeller mellom gruppene for ROM eller smertenivå
gjennom oppfølgingsperioden på 1 år (p > 0.05).
Det er ikke funnet litteratur som beskriver forskjeller mellom volare vinkelstabile plater og konservativ
behandling for yngre pasienter. Derimot finnes det en del litteratur som sammenlikner volare
vinkelstabile plater med ekstern fiksasjon. Retningslinjepanelet har derfor kommet frem til at
resultatene fra studiet på pasienter > 65 år kan ekstrapoleres til å gjelde også yngre pasienter. Dette er
i samsvar med hva arbeidsgruppen som utarbeidet den danske Sundhedsstyrelsens retningslinje kom
frem til (Sundhedsstyrelsen 2014).
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5 - Supplerende CT i den radiologiske utredning av distale radiusfrakturer

Forskningsspørsmålet er stilt og besvart av Retningslinjepanelet til den danske Sundhedsstyrelsen
(Sundhedsstyrelsen 2014), og forskningsspørsmålet og konklusjonene er adaptert av det norske
Retningslinjepanelet med et tillegg om at CT kan utføres hvis det er behov for bedre preoperativ kartlegging av
frakturen:

Forskningsspørsmålet var:
Hva er effekten på operasjonsindikasjon av supplerende CT-undersøkelse etter konvensjonell røntgenundersøkelse
av håndleddet?

Bakgrunnen for valg av forskningsspørsmål:
CT-undersøkelse er mer presis enn vanlig røntgenundersøkelse av håndleddet for kartlegging av omfanget og
kompleksiteten av spesielt intraartikulære distale radiusfrakturer. Ved enkelte avdelinger er det standard å ta
supplerende CT-undersøkelse for intraartikulære distale radiusfrakturer. Fagpanelet til den danske
Sundhedsstyrelsen ønsket på bakgrunn av dette å svare på om preoperativ CT-undersøkelse kan tilføre
opplysninger som har konsekvens for valg av operasjonsmetode og operasjonsteknikk, og hvorvidt
klassifikasjonen av frakturen endres når konvensjonell røntgenundersøkelse suppleres med CT-undersøkelse.

Litteratur:
Ved litteraturgjennomgangen av eksisterende guidelines og systematiske oversikter, samt utvidet bredt søk av
randomiserte kontrollerte forsøk og kohortestudier tilbake til 2003 fant man ikke egnede studier som besvarte
forskningsspørsmålet. Ved bred gjennomgang av diagnostiske studier og ved kryssreferansesøk fant man 3 studier
(Harness et al. 2006, Arora et al. 2010, Hunt et al. 2013) som indirekte besvarte forskningsspørsmålet. Alle
studiene undersøkte hvorvidt de impliserte kirurgers operasjonsmetoder endres avhengig av tilgjengelig
billeddiagnostikk. Studiene har undersøkt om det er et skifte mellom de forskjellige behandlingsgrupper
(konservativ behandling, perkutan pinning, ekstern fiksasjon, samt åpen reposisjon og plateosteosyntese). Det er
ikke undersøkt om det skjer en endring av operasjonsteknikk innenfor én gruppe. I besvarelsen til av
forskningsspørsmålet inngår således 3 tverrsnittsstudier som indirekte vurderer effekten ved å undersøke
intraobserver overensstemmelsen mellom funn på hhv. røntgenundersøkelsen og CT-undersøkelsen av
håndleddet.

Studiene er alle kohortestudier, hvor kvaliteten av evidensen i utgangspunktet er lav. Studienes ulikheter
umuliggjør imidlertid en egen datasyntese. Det er således ikke utført evidensgradering av disse studiene i henhold
til GRADE-metoden.

To studier (Harness et al. 2006, Hunt et al. 2013) har undersøkt overensstemmelsen mellom inter- og
intraobserver med hensyn til diagnostikk av frakturmønstre. De har dog ikke anvendt AO-klassifikasjon.
Resultatene av disse to undersøkelsene er ikke entydige.

Alle tre studier konkluderer dog samstemmende med at supplerende CT-undersøkelse med multiplanare
rekonstruksjoner og evt. 3D-rekonstruksjoner kartlegger flere detaljer av frakturen. Disse supplerende
opplysninger endrer noen kirurgers indikasjon for behandling til fordel for åpen kirurgi.

Råd (Ikke Gradert) Eller Informasjon
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Det er ikke god praksis å utføre CT-undersøkelse rutinemessig før operasjon av alle distale
radiusfrakturer.
Hvis det ved vurdering av konvensjonelle røntgenbilder er tvil om valg av behandlingsmetode, eller er
behov for bedre preoperativ kartlegging av komplekse intraartikulære distale radiusfrakturer, er det god
praksis å utføre supplerende CT-undersøkelse.

Praktisk Info

Nøkkelinfo

Fordeler og ulemper
Det foreligger ingen kjente skadevirkninger av betydning til CT-undersøkelse av håndleddet
(Biswas et al 2009). CT-undersøkelse kan ha supplerende verdi til vanlig røntgenundersøkelse
når det er tvil om frakturtype og behandlingsmetode, samt som preoperativ planlegging av
komplekse intraartikulære distale radiusfrakturer.

Kvalitet på dokumentasjonen
Det foreligger kun indirekte evidens, og det er derfor ikke foretatt evidensvurdering.

Verdier og preferanser
Pasientenes preferanser forventes å være overveiende entydige. De fleste pasienter vil
sannsynligvis vurdere at en ekstra undersøkelse er akseptabel såfremt denne er vurdert å
være nødvendig for diagnostikk og operasjonsplanlegging.

Ressurshensyn
Supplerende CT-undersøkelse innebærer ytterligere omkostninger og tilfører kun verdi i
forhold til valg av behandlingsmetode når det er tvil om frakturtype samt som preoperativ
planlegging av komplekse intraartikulære distale radiusfrakturer.

Rasjonale
Den foreliggende litteratur bekrefter at CT-undersøkelse kan være av betydning for valg av
operasjonsmetode. Samtidig vurderes undersøkelsen ikke å være til sjenanse for pasienten. Derfor
har Retningslinjepanelet til den danske Sundhedsstyrelsen (Sundhedsstyrelsen 2014) vurdert at det i
noen tilfeller er hensiktsmessig å foreta en CT-undersøkelse ved distale radiusfrakturer etter
forutgående vurdering av røntgenbildene, såfremt det er tvil om valg av behandlingsmetode. Likeledes
kan det være et behov for CT i preoperativ planlegging av komplekse intraartikulære distala
radiusfrakturer. Grunnet ekstra omkostninger i forbindelse med å utføre en CT-undersøkelse,
sammenholdt med at den kun tilfører ekstra verdi i forhold til å predikere behandlingsmetode og
bidra i den preoperative planleggingen av komplekse intraartikulære distale radiusfrakturer, anbefales
den ikke benyttet rutinemessig.

Referanser
Neil G Harness, David Ring, David Zurakowski, Gordon J Harris, Jesse B Jupiter The influence of three-
dimensional computed tomography reconstructions on the characterization and treatment of distal
radial fractures. 16757766
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Sumit Arora, Shabnam B Grover, Sumit Batra, Vinod K Sharma Comparative evaluation of
postreduction intra-articular distal radial fractures by radiographs and multidetector computed
tomography. 21048172 10.2106/JBJS.I.01617
Joshua J Hunt, William Lumsdaine, John Attia, Zsolt J Balogh AO type-C distal radius fractures: the
influence of computed tomography on surgeon's decision-making. 23088619 10.1111/
j.1445-2197.2012.06311.x
Sundhedsstyrelsen / Danish health and Medicines Authority. National Klinisk Retningslinje for
behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer) ISBN: 978-87-7104-049-4

PICO (5.1)

Populasjon: Voksne pasienter uansett alder med ustabil distal radiusfraktur

Intervensjon: Konvensjonell røntgenundersøkelse av håndleddet

Komparator: CT-undersøkelse av håndleddet

Alle pasientviktige utfall: Ikke målt på pasientviktige utfall, men har evaluert betydningen av en
preoperativ CT-undersøkelse på valg av operasjonsmetode og operasjonsteknikk, og hvorvidt
klassifikasjonen av frakturen endres når konvensjonell røntgen suppleres med CT

Utfall Tiltro til
effektestimatene

Relativ
effekt

CT-undersøkelse
av håndleddet

Konvensjonell
røntgenundersøkelse av
håndleddet

Forskjell
med

Antall inkluderte
(studier),
oppfølgingstid

No Outcomes

PICO Referanser
Neil G Harness, David Ring, David Zurakowski, Gordon J Harris, Jesse B Jupiter The influence of three-
dimensional computed tomography reconstructions on the characterization and treatment of distal
radial fractures. 16757766
Sumit Arora, Shabnam B Grover, Sumit Batra, Vinod K Sharma Comparative evaluation of
postreduction intra-articular distal radial fractures by radiographs and multidetector computed
tomography. 21048172 10.2106/JBJS.I.01617
Joshua J Hunt, William Lumsdaine, John Attia, Zsolt J Balogh AO type-C distal radius fractures: the
influence of computed tomography on surgeon's decision-making. 23088619 10.1111/
j.1445-2197.2012.06311.x

PICO Sammendrag
CT-undersøkelse er mer presis enn vanlig røntgenundersøkelse av håndleddet for kartlegging av
omfanget og kompleksiteten av spesielt intraartikulære distale radiusfrakturer.
Ved litteraturgjennomgangen av eksisterende guidelines og systematiske oversikter, samt utvidet
bredt søk av randomiserte kontrollerte forsøk og kohortestudier tilbake til 2003 fant man ikke egnede
studier som besvarte forskningsspørsmålet. Ved bred gjennomgang av diagnostiske studier og ved
kryssreferansesøk fant man 3 studier (Harness et al. 2006, Arora et al. 2010, Hunt et al. 2013) som
indirekte besvarte forskningsspørsmålet. Alle studiene undersøkte hvorvidt de impliserte kirurgers
operasjonsmetoder endres avhengig av tilgjengelig billeddiagnostikk. Studiene har undersøkt om det
er et skifte mellom de forskjellige behandlingsgrupper (konservativ behandling, perkutan pinning,
ekstern fiksasjon, samt åpen reposisjon og plateosteosyntese). Det er ikke undersøkt om det skjer en
endring av operasjonsteknikk innenfor én gruppe. I besvarelsen til av forskningsspørsmålet inngår
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således 3 tverrsnittsstudier som indirekte vurderer effekten ved å undersøke intra-observer
overensstemmelsen mellom funn på hhv. røntgenundersøkelsen og CT-undersøkelsen av håndleddet.
Studiene er alle kohortestudier, hvor kvaliteten av evidensen som utgangspunkt er lav. Studienes
ulikheter umuliggjør imidlertid en egen datasyntese. Det er således ikke utført evidensgradering av
disse studiene i henhold til GRADE-metoden.
To studier (Harness et al. 2006, Hunt et al. 2013) har undersøkt overensstemmelsen mellom inter- og
intraobserver med hensyn til diagnostikk av frakturmønstre. De har dog ikke anvendt AO-
klassifikasjon. Resultatene av disse to undersøkelsene er ikke entydige.
Alle tre studier konkluderer dog samstemmende med at supplerende CT-undersøkelse med
multiplanare rekonstruksjoner og evt. 3D-rekonstruksjoner kartlegger flere detaljer av frakturen. Disse
supplerende opplysninger endrer noen kirurgers indikasjon for behandling til fordel for åpen kirurgi.
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6 - Valg av operasjonstidspunkt

Forskningsspørsmålet er stilt og besvart av Retningslinjepanelet til den danske Sundhedsstyrelsen
(Sundhedsstyrelsen 2014), og forskningsspørsmålet og konklusjonene er adaptert av det norske
Retningslinjepanelet med et tillegg om at operasjonen kan planlegges såfremt ikke andre forhold tilsier en akutt
operasjon:

Forskningsspørsmålet var:
Hva er effekten av og risikoene ved operasjon innen 48 timer sammenliknet med operasjon mer enn 48 timer
etter at operasjonsindikasjonen er stilt vurdert ut fra pasientviktige effektmål og komplikasjoner?

Bakgrunnen for valg av forskningsspørsmål:
På en del avdelinger utsettes operasjonen av distale radiusfrakturer ofte flere dager, istedet for at operasjonen
utføres akutt ila. det første døgnet. Utsettelsen er ofte begrunnet i manglende akutt operasjonskapasitet eller ut
fra ønske om at pasientene opereres av en erfaren kirurg. På noen sykehus håndteres pasienten i
en subakutt poliklinisk/dagkirurgisk regi.
En stor gruppe pasienter får stilt operasjonsindikasjonen av en reponert fraktur ved kontroll først etter 9-12 dager
hvis frakturen har glidd ut av stilling, jfr. forskningsspørsmålet i kapittel 4.
Retningslinjepanelet har derfor ønsket å svare på om forsinket operasjon av en distal radiusfraktur (utover 48
timer etter at indikasjonen er stilt) kan ha negativ betydning for pasientene ifa. dårligere sluttresultat målt ved
pasientrelaterte effektmål eller hyppigere forekomst av komplikasjoner.

Litteratur:
Ved litteraturgjennomgang av eksisterende guidelines og systematiske oversikter samt et utvidet bredt søk på
randomiserte kontrollerte studier og follow-up studier tilbake til 1983 ble det ikke funnet studier som kan belyse
spørsmålet.
Det er ikke funnet studier og dermed heller ikke evidens for bedre funksjonelt resultat og færre komplikasjoner
hvis operasjonen av en ustabil distal radiusfraktur utføres innen 48 timer.

Det er derfor Retningslinjepanelets vurdering at det ikke er nødvendig å utføre akutt operasjon av en ustabil distal
radiusfraktur hos voksne. Dette såfremt ikke andre forhold tilsier en akutt operasjon. Hvis derimot operasjonen
utføres som planlagt kirurgi, gir det mulighet til at operasjonen kan planlegges utført av en erfaren kirurg og at
pasienten kan informeres grundig om den forestående behandlingen. Akutt kirurgi vil i noen tilfeller medføre
mange avbrutte fasteforløp og økt usikkerhet for pasienten.

Råd (Ikke Gradert) Eller Informasjon

Når operasjonsindikasjon er stilt, er det god praksis at operasjonen foretas på et avtalt tidspunkt med
pasienten og uten unødvendig faste- og ventetid. Dette såfremt ikke andre forhold tilsier en akutt
operasjon.

En planlegging av operasjonen gir mulighet for at pasienten kan bli operert av en erfaren kirurg eller at
pasienten evt. kan overflyttes til avdeling med nødvendig kompetanse. Likeledes kan pasienten
informeres grundig om den forestående behandlingen.
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Praktisk Info
Det er Retningslinjepanelets vurdering at operasjonen med fordel kan foregå på dagtid i f.eks.
poliklinisk eller dagkirurgisk regi, hvor den nødvendige ro og ekspertise er tilstede.
Pasienter med nervekompresjon, luksasjoner og andre konkurrerende lidelser som indikerer akutt
operasjon skal behandles akutt.

Nøkkelinfo

Fordeler og ulemper
Det foreligger ikke evidens som belyser balansen mellom fordeler og ulemper. Planlagt
ventetid vurderes å ikke være til skade for pasienten, såfremt det er gitt god informasjon om
forløpet, god smertelindring og bandasjering i ventetiden.

Kvalitet på dokumentasjonen
Det finnes ikke evidens for anbefalingen, og anbefalingen bygger derfor på konsensus om god
praksis blant fagpanelets medlemmer.

Verdier og preferanser
Pasientens preferanser vurderes ikke å være entydige. Noen pasienter vil foretrekke operasjon
til et avtalt tidspunkt, såfremt de er tilstrekkelig smertedekket og er gitt god informasjon og
dialog angående den anbefalte behandlingen. Andre pasienter vil foretrekke operasjon så
snart som mulig så fremt kompetanse finnes.

Ressurshensyn
Det foreligger ingen studier vedr. kostnader og ressursbruk.

Rasjonale
Det er ikke evidens for bedre funksjonelt resultat og færre komplikasjoner hvis operasjonen av en
ustabil distal radiusfraktur utføres innen 48 timer. Det er derfor Retningslinjepanelets vurdering at det
ikke er nødvendig å utføre akutt operasjon av en ustabil distal radiusfraktur hos voksne. Dette såfremt
ikke andre forhold tilsier en akutt operasjon. Hvis derimot operasjonen utføres som planlagt kirurgi,
gir det mulighet til at operasjonen kan planlegges utført av en erfaren kirurg og at pasienten kan
informeres grundig om den forestående behandlingen. Akutt kirurgi vil i noen tilfeller medføre mange
avbrutte fasteforløp og økt usikkerhet for pasienten.

Referanser
Sundhedsstyrelsen / Danish health and Medicines Authority. National Klinisk Retningslinje for
behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer) ISBN: 978-87-7104-049-4

PICO (6.1)

Populasjon: Voksne pasienter uansett alder med ustabil distal radiusfraktur

Intervensjon: Operasjon innen de første 48 timer etter at operasjonsindikasjonen er stilt

Komparator: Operasjonen etter mer enn 48 timer etter at operasjonsindikasjonen er stilt

Alle pasientviktige utfall: Pasientrapporterte utfallsparametre (DASH, PRWE), Smerter (VAS),
Komplikasjoner
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Utfall Tiltro til
effektestimatene

Relativ
effekt

Operasjonen etter mer enn
48 timer etter at
operasjonsindikasjonen er
stilt

Operasjon innen de første
48 timer etter at
operasjonsindikasjonen er
stilt

Forskjell
med

Antall
inkluderte
(studier),
oppfølgingstid

No Outcomes

PICO Referanser
J G Horne, P Devane, G Purdie A prospective randomized trial of external fixation and plaster cast
immobilization in the treatment of distal radial fractures. 2179492
National Klinisk Retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer). ISBN:
978-87-7104-049-4

PICO Sammendrag
Forskningsspørsmålet er stilt og besvart av Retningslinjepanelet til den danske Sundhedsstyrelsen
(Sundhedsstyrelsen 2014), og forskningsspørsmålet og konklusjonene er adaptert av det norske
Retningslinjepanelet med et tillegg om at operasjonen kan planlegges såfremt ikke andre forhold
tilsier en akutt operasjon:

Ved litteraturgjennomgang av eksisterende guidelines og systematiske oversikter samt et utvidet bredt
søk på randomiserte kontrollerte studier og follow-up studier tilbake til 1983 ble det ikke funnet
studier som kan belyse spørsmålet.

Det er ikke funnet studier og dermed heller ikke evidens for bedre funksjonelt resultat og færre
komplikasjoner hvis operasjonen av en ustabil distal radiusfraktur utføres innen 48 timer.

Retningslinjepanelet er derfor enige i Sundhedsstyrelsens vurdering om at det ikke er nødvendig å
utføre akutt operasjon av en ustabil distal radiusfraktur hos voksne. Dette såfremt ikke andre forhold
tilsier en akutt operasjon. Hvis derimot operasjonen utføres som planlagt kirurgi, gir det mulighet til at
operasjonen kan planlegges utført av en erfaren kirurg og at pasienten kan informeres grundig om
den forestående behandlingen. Akutt kirurgi vil i noen tilfeller medføre mange avbrutte fasteforløp og
økt usikkerhet for pasienten.
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7 - Operativ behandling

Gjennom siste århundret har de fleste distale radiusfrakturer vært behandlet konservativt, med reposisjon hvis
bruddet var dislokert og dernest immobilisert i gips. Klinikere har innsett gjennom de siste mange år at resultatet
av slik konservativ behandling ikke gir konsistent tilfredsstillende resultat, og andelen som behandles operativt har
økt. Utviklingen av osteosyntesematerialer har medført en endring i operativ behandlingsstrategi, idet man bla. i
økende grad opererer bruddene med volar vinkelstabil platefiksasjon fremfor pinning og ekstern fiksasjon.
For å være med å bidra til å sikre pasienter en ensartet og god behandling uansett leger og sykehus pasienten
behandles ved, har NOF ønsket å gi en samlet anbefaling for valg av operativ behandling. Retningslinjepanelet har
derfor foretatt en gjennomgang av litteraturen og vurdert evidensgrunnlaget for hhv volare vinkelstabile plater
sammenliknet med perkutan pinning og ekstern fiksasjon, samt sett på om pinning av bruddfragmentene ved
ekstern fiksasjon gir bedre resultat enn ekstern fiksasjon alene, om Kapandjipinning er bedre enn vanlig perkutan
transstyloid pinning, om biodegraderbare pinner er bedre enn metallpinner, samt om supplering med
bentransplantat eller bensubstitutter gir bedre resultat enn uten bruk av disse. De respektive metoder og
resultater omtales under de respektive avsnitt under.

7.1 - Volare vinkelstabile plater vs. ekstern fiksasjon eller perkutan pinning
Volare vinkelstabile plater vs. ekstern fiksasjon
Forskningsspørsmålet var:
For voksne pasienter ≥ 18 år med en ustabil distal radiusfraktur, hva er behandlingseffekten og risikoen
ved operativ behandling med volar vinkelstabil plating sammenliknet med ekstern fiksasjon vurdert ut fra
pasientviktige effektmål?
Retningslinjepanelet har supplert forskningsspørsmålet med underspørsmålet til den danske
Sundhedsstyrelsens behandlingsretningslinjer for håndleddsbrudd (Sundhedsstyrelsen 2014):
Er det spesielle forhold som gjør seg gjeldende for pasienter med lavt funksjonsnivå, definert som varig
manglende evne til å selvstendig ivareta dagligdagse gjøremål, eller for pasienter over 65 år?

Bakgrunn for forskningsspørsmålet:
Konservativ behandling med bandasjering og påfølgende stillingskontroller har en viktig plass i
behandlingen av udislokerte og lite dislokerte distale radiusfrakturer. De siste par decennier har vi sett en
økende bruk av operativ behandling. Dette skyldes studier som har gitt støtte for at det er sammenheng
mellom anatomisk- og funksjonelt resultat, både ved å vise at et godt anatomisk resultat gir et
godt funksjonelt resultat (McQueen and Caspers 1998, Jupiter og Lipton 1993) og indirekte ved å vise at
pasienter med malunion oppnår bedre funksjonelt resultat ved å få utført korrigerende osteotomi
(Amadio og Botte 1987, Krukhaug et al. 2007).
Parallelt har det skjedd en endring i behandlingsstrategi, hvor man i større grad velger volare vinkelstabile
plater fremfor ekstern fiksasjon og pinning, til tross for at dokumentasjonen var sparsom da disse platene
ble tatt i bruk i stort omfang. Denne utviklingen har skjedd parallelt med at produktutviklingen har vært
stor. Den økte bruken av operativ behandling av de presumptivt ustabile høyenergifrakturene i de yngre
årsklassene har hatt smitteeffekt, og har medført at også flere eldre, kognitivt friske pasienter med
feilstilte brudd nå behandles operativt med plater.

Litteratur:
Kunnskapsgrunnlaget for anbefalingen er en metaanalyse utført av Kunnskapssenteret for
Retningslinjepanelet som omfatter tre randomiserte kontrollerte studier (RCT) (Egol et al. 2008, Wei et al.
2009, Wilcke et al. 2011) som inkluderer 174 pasienter. Studiene inkluderte kun AO type A2-3 og C1-3,
samt 3 frakturer av AO type B, som avviker fra retningslinjens pasientpopulasjon. Dog vurderer
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Retningslinjepanelet at disse 3 frakturene ikke har vesentlig betydning for overføring av resultatene. De 3
RCTene har brukt det pasientrelaterte effektmålet DASH som primært utfallsparameter. Det er signifikant
bedre DASH etter både 3, 6 og 12 måneder ved bruk av volare vinkelstabile plater sammenliknet med
ekstern fiksasjon, dog klinisk relevant kun etter 3 månder med 15.6 poeng forskjell, mens DASH-skår etter
6 og 12 måneder var hhv 6,4 og 8 poeng i favør av volare låseplater. Minimal clinical important
difference for DASH er angitt å være 10 poeng (Sorensen et al. 2013). Dvs. at DASH-skår ved bruk av plater
alltid er signifikant bedre enn ekstern fiksasjon, men av en klinisk relevant størrelse kun frem mot
6 måneders kontrollen.
Komplikasjonene ble inndelt i mindre komplikasjoner (overfladisk infeksjon, seneirritasjon, forbigående
sensorisk nerveutfall, forbigående fingerstivhet) og alvorlige (dyp infeksjon, tap av reposisjon, malunion,
nonunion, neuropati, senerupturer, behov for fjerning av platen). Etter å ha vurdert komplikasjonenes
alvorlighetsgrad overfor hverandre har Retningslinjepanelet vurdert at denne ikke er vesentlig forskjellig
ved volar vinkelstabil plating og ekstern fiksasjon for verken milde eller alvorlige komplikasjoner.
I tillegg har det etterfølgende vår metaanalyse blitt publisert 1 RCT (Williksen et al. 2013) som inkluderer
104 pasienter i alderen 20-84 år. Det er ikke utført oppdatert metaanalyse siden studien til Williksen og
medarbeidere har brukt utfallsmålene Q-DASH og Mayo Wrist score, som ikke er benyttet i de øvrige
studiene. Den første oppfølgingen er gjort etter 4 måneder, og dernest etter 6 og 12 måneder. Studien er
den eneste som har sett på smerter i aktivitet som et utfallsparameter. I studien finner man ingen ingen
signifikante forskjeller mellom volare låseplate- og ekstern fiksasjonsgruppen i Q-DASH på noen av
oppfølgingstidspunktene, men bedre Mayo wrist score etter 1 år i favør av låseplatene. Det var hhv 29 og
30 % komplikasjoner i de to gruppene, som er sammenliknbare for mindre- og alvorlige komplikasjoner.
Dog lar en betydelig større andel av de komplikasjonene seg redusere i plategruppen sammenliknet ved
ekstern fiksasjonsgruppen ved bedre kirurgisk teknikk. Det var signifikant bedre supinasjon etter 1 år og
mindre forkortning på alle oppfølgingstidspunkter i plategruppen, og mest uttalt for AO type C2- og
C3-frakturene hvor er det bedre supinasjon (90 grader vs 76 grader for hhv plater vs ekstern fiksasjon).
Likeledes var grepsstyrken signifikant bedre i plategruppen ved 6 måneders kontrollen, men ikke ved 1
års-kontrollen. Smerter ved aktivitet var mindre i plategruppen, men forskjellen var ikke statistisk
signifikant.
Aldersspennet i studiene er 18-87 år, men hvor en studie ekskluderte pasienter > 70 år. En etterfølgende
publisert RCT (Williksen et al. 2013) inkluderte 94 pasienter i alderen 20-84 år. I likhet med
Sundhedsstyrelsen konkluderer det norske Retningslinjepanelet på bakgrunn av den store
aldersspredningen i materialene at resultatene kan ekstrapoleres til å gjelde pasienter > 65 år.

Volare vinkelstabile plater vs. perkutan pinning
Forskningsspørsmålet var:
For voksne pasienter ≥ 18 år med en ustabil distal radiusfraktur, hva er behandlingseffekten og risikoen
ved operativ behandling med volar vinkelstabil plating sammenliknet med perkutan pinning vurdert ut fra
pasientviktige effektmål?
Retningslinjepanelet har supplert forskningsspørsmålet med underspørsmålet til den danske
Sundhedsstyrelsens behandlingsretningslinjer for håndleddsbrudd (Sundhedsstyrelsen 2014):
Er det spesielle forhold som gjør seg gjeldende for pasienter med lavt funksjonsnivå, definert som varig
manglende evne til å selvstendig ivareta dagligdagse gjøremål, eller for pasienter over 65 år?

Bakgrunn for forskningsspørsmålet:
Gjennom de siste årene har behandling med volar vinkelstabil plateosteosyntese blitt den foretrukne
operasjonsmetoden på en del avdelinger og har således i vid utstrekning erstattet osteosyntese med
perkutane pinner. Det er derfor viktig å vite hva som er den mest nyttige behandlingsmetoden for
pasienten hva angår effekt og risiko.
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Litteratur:
Det ble ikke funnet noen systematiske oversikter som besvarte
forskningsspørsmålet. Kunnskapsgrunnlaget for anbefalingen er en metaanalyse utført av
Kunnskapssenteret for Retningslinjepanelet som omfatter fire RCT (Rozental et al. 2009, Marcheix et al.
2010, Hollevoet et al. 2011, McFadyen et al. 2011) som inkluderer 279 pasienter.
I alle 4 studier inngår populasjoner og frakturtyper som denne retningslinjen omfatter. Det er utført
metaanalyse av DASH og komplikasjoner etter hhv 3, 6 og 12 måneder. Etter 3 og 6 måneder fant man
signifikant bedre DASH-skår hos pasienter behandlet med volar vinkelstabil plateosteosyntese. Etter 3
måneder var forskjellen 9,3 poeng, mens en klinisk relevant forskjell er angitt å være 10 poeng (Sorensen
et al. 2013). Etter 12 måneder var det en tendens til bedre DASH-skår ved plateosteosyntese, men
forskjellen var ikke signifikant.
Komplikasjonene ble inndelt i mindre komplikasjoner (overfladisk infeksjon, seneirritasjon, forbigående
sensorisk nerveutfall, forbigående fingerstivhet) og alvorlige (dyp infeksjon, tap av reposisjon, malunion,
nonunion, neuropati, senerupturer, behov for fjerning av platen). Det var generelt flere komplikasjoner i
gruppen behandlet med ekstern fiksasjon sammenliknet med volare låseplater, både mindre og mer
alvorlige.
Et mindre antall pasienter behandlet med volar vinkelstabil plate vil ha behov for senere elektiv
platefjerning.
Sundhedsstyrelsen i Danmark (2014) fant i sitt søk ytterligere 1 studie (Goehre et al. 2014) og som har sett
på pasientgruppen over 65 år. Man fant i denne lille RCTen på 40 pasienter samme DASH- og PRWE-skår
etter både 3 og 12 måneder, mens de som ble operert med en volar vinkelstabil plate kom seg raskere
tilbake til vanlig ADL-funksjon.
Aldersspennet i studiene er 18-80 år, hvorav 2 studier med hele aldersspekteret og 2 studier med
pasienter > 50 år. I likhet med Sundhedsstyrelsen konkluderer det norsk Retningslinjepanelet på
bakgrunn av den store aldersspredningen i materialene at resultatene kan ekstrapoleres til å gjelde
pasienter > 65 år.

Volare vinkelstabile plater gir bedre tidlig postoperativt resultat enn ekstern fiksasjon hos
voksne uansett alder

Svak Anbefaling

Vi foreslår valg av volare vinkelstabile plater fremfor ekstern fiksasjon hos voksne pasienter uansett
alder som oppfyller operasjonsindikasjon.

Det bør utvises tilbakeholdenhet med operativ behandling av pasienter med lavt funksjonsnivå (varig
manglende evne til selvstendig å ivareta dagligdagse gjøremål).

Praktisk Info
Operasjon med volar vinkelstabil plate stiller krav til korrekt plassering av plate og skruer for å
redusere risikoen for komplikasjoner ifa. ledd- og seneskader på lengre sikt. Operasjonen bør
derfor planlegges slik at kompetanse forefinnes. Ved korrekt plassering av platen forekommer
alvorlige bivirkninger sjeldent. Ved suboptimal plassering av platen bør pasienten informeres om
dette og tilbys senere kontroll for sekundær vurdering av behov for fjerning av platen. Operasjon
med volar vinkelstabil plate tillater raskere mobilisering enn ekstern fiksasjon, hvilket kan tale for
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behandling med plate for pasienter med spesielle behov som bilaterale frakturer eller gange med
krykke eller rullator.

Nøkkelinfo

Fordeler og ulemper
For ustabile distale radiusfrakturer gir volare vinkelstabile plater signifikant bedre DASH-skår
både 3, 6 og 12 måneder postoperativt enn ekstern fiksasjon. Den klinisk relevante
forskjellen mellom metodene jevnes imidlertid ut med tiden (volar vinkelstabil plating gir 16
poeng bedre funksjon enn ekstern fiksasjon etter 3 måneder, mens forskjellen etter 6 og 12
måneder ikke ansees klinisk relevant). Retningslinjepanelet vurderer at komplikasjonene ved
de to behandlingmetodene er sammenliknbare.

Kvalitet på dokumentasjonen
Både metaanalysen og RCTen som ikke er inkludert i metaanalysen er av gjennomgående
god kvalitet. Kvaliteten på dokumentasjonen på tvers av studiene er vurdert til å være
moderat. Pasientpopulasjonen svarer til den retningslinjen omfatter.

Verdier og preferanser
Det foreligger ikke studier av pasientens verdier og preferanser. Verdiene og preferansene
kan være forskjellige i ulike pasientgrupper. Dog mener Retningslinjepanelet at de fleste
pasienter vil foretrekke behandling med volar vinkelstabil plate fremfor ekstern fiksasjon
siden behandling med volar vinkelstabil plateosteosyntese gir mulighet for raskere
igangsetting av opptrening, samtidig som mange pasienter vil kunne oppleve ubehag fra den
eksterne fiksatøren.

Ressurshensyn
Det foreligger ingen studier som har vurdert problemstillingen. Det er vanskelig å angi sikre
estimat for ressursforbruk for den ene versus den andre behandlingen. Dog vil pasienter
operert med ekstern fiksasjon ha behov for ekstra oppfølging for pinnestell.

Rasjonale
Volar vinkelstabil plate er signifikant bedre enn ekstern fiksasjon både etter 3, 6 og 12 måneder
postoperativt. Selv om den klinisk relevante forskjellen avtar med tiden antar man at pasientene vil
velge behandling med volar vinkelstabil plate fremfor ekstern fiksasjon på grunn av raskere
mobilisering samt å kunne slippe evt. ubehag fra den eksterne fiksatøren tidlig i det postoperative
forløpet. Etterfølgende vår metaanalyse er den samme metaanalyse utført av Walenkamp og
medarbeidere (Walenkamp et al. 2013) og hvor de kom frem til samme resultat. Likeledes foreligger
det på nettet en studie av Zhang og medarbeidere (Zhang et al. 2014 - in press, og derfor ikke
inkludert) hvor man har inkludert 6 RCT, hvorav 4 som har benyttet volare låseplater. I denne
metaanalysen finner man signifikante resultater i favør av plater både etter 3, 6 og 12 måneder, dog
er forskjellen klinisk relevant kun etter 3 måneder (15.6 DASH-poeng i favør av plater), mens
forskjellen etter 6 og 12 måneder ikke er klinisk relevant. I likhet med resultatene for volare
låseplater versus konservativ behandling, er alle RCT som sammenlikninger volare låseplater og
ekstern fiksasjoner i favør av plater.
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PICO (7.1)

Populasjon: Voksne pasienter uansett alder med ustabil distal radiusfraktur

Intervensjon: Volare vinkelstabile plater

Komparator: Ekstern fiksasjon

Alle pasientviktige utfall: Pasientrapporterte utfallsparametre (DASH), Smerter (VAS) i hvile og ved
aktivitet, Komplikasjoner

Utfall Tiltro til
effektestimatene Relativ effekt Ekstern

fiksasjon

Volare
vinkelstabile
plater

Forskjell med

Antall
inkluderte
(studier),
oppfølgingstid

Totalt antall
komplikasjoner
etter 1 års
oppfølging

Lav
Små studier, lite
antall
komplikasjoner,
bredt
konfidensintervall

RR: 0.9
(CI 0.49 - 1.68)

289
per 1000

260
per 1000

29 færre
(CI 197 færre - 147 flere )

173 (3 RCT)

Alvorlige
komplikasjoner
etter 1 års
oppfølging

Lav
Små studier, lite
antall
komplikasjoner,
bredt
konfidensintervall

RR: 1.38
(CI 0.51 - 3.74)

92
per 1000

67
per 1000

25 færre
(CI 45 færre - 252 flere )

173 (3 RCT)
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Utfall Tiltro til
effektestimatene Relativ effekt Ekstern

fiksasjon

Volare
vinkelstabile
plater

Forskjell med

Antall
inkluderte
(studier),
oppfølgingstid

Mindre alvorlige
komplikasjoner
etter 1 års
oppfølging

Lav
Små studier, lite
antall
komplikasjoner,
bredt
konfidensintervall

RR: 0.54
(CI 0.22 - 1.29)

144
per 1000

78
per 1000

66 færre
(CI 112 færre - 42 flere )

173 (3 RCT)

Smerter (VAS) ved
aktivitet etter 4 mnd
GRADING utført av
Retningslinjepanelet
/
Kunnskapssenteret

Moderat
Liten studie

mean
21

mean
15

MD
6 færre
(CI 14 færre - 1 flere )

104 (1 RCT)

Smerter (VAS) ved
aktivitet etter 1 år
Metaanalyser og
GRADING utført av
Retningslinjepanelet
/
Kunnskapssenteret

Moderat
Liten studie

mean
12

mean
9

MD
3 færre
(CI 9 færre - 3 flere )

104 (1 RCT)

PRWE etter 3 mnd
oppfølging

Lav
Kun 1 studie, få
deltagere

mean
31

mean
14

MD
17 færre
(CI 18.9 færre - 15.1
færre )

58 (1 RCT)

PRWE etter 6 mnd
Lav
Kun 1 studie, få
deltagere

mean
17

mean
9

MD
8 færre 59 (1 RCT)

PRWE etter 1 år
Lav
Kun 1 studie, få
deltagere

mean
15

mean
11

MD
4 færre 63 (1 RCT)

DASH etter 3 mnd
Moderat
Små studier, bredt
konfidensintervall

mean
27.1

mean
11.8

MD
15.3 færre
(CI 23.5 færre - 7.1 færre
)

169 (3 RCT)

DASH etter 6 mnd Moderat
Små studier

mean
19.2

mean
11.3

MD
7.9 færre
(CI 8.9 færre - 6.8 færre )

170 (3 RCT)

DASH etter 1 år Moderat
Små studier

mean
19.9

mean
12.4

MD
7.5 færre
(CI 15 færre - 7 færre )

171 (3 RCT)
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PICO Referanser
Kunnskapsenteret Search strategy – Radius fracture
David H Wei, Noah M Raizman, Clement J Bottino, Charles M Jobin, Robert J Strauch, Melvin P
Rosenwasser Unstable distal radial fractures treated with external fixation, a radial column plate, or
a volar plate. A prospective randomized trial. 19571078 10.2106/JBJS.H.00722
Maria K T Wilcke, Hassan Abbaszadegan, Per Y Adolphson Wrist function recovers more rapidly after
volar locked plating than after external fixation but the outcomes are similar after 1 year. 21281262
10.3109/17453674.2011.552781
National Klinisk Retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer). ISBN:
978-87-7104-049-4
John H Williksen, Frede Frihagen, Johan C Hellund, Hebe D Kvernmo, Torstein Husby Volar locking
plates versus external fixation and adjuvant pin fixation in unstable distal radius fractures: a
randomized, controlled study. 23890493 10.1016/j.jhsa.2013.04.039
Monique M J Walenkamp, Abdelali Bentohami, M Suzan H Beerekamp, Rolf W Peters, Remy van der
Heiden, J Carel Goslings, Niels W L Schep Functional outcome in patients with unstable distal radius
fractures, volar locking plate versus external fixation: a meta-analysis. 23892535 10.1007/
s11751-013-0169-4

PICO Sammendrag
Kunnskapsgrunnlaget for anbefalingen er en metaanalyse utført av Kunnskapssenteret for
Retningslinjepanelet som omfatter tre randomiserte kontrollerte studier (RCT) (Egol et al. 2008, Wei
et al. 2009, Wilcke et al. 2011) som inkluderer 174 pasienter. Studiene inkluderte kun AO type A2-3
og C1-3, samt 3 frakturer av AO type B, som avviker fra retningslinjens pasientpopulasjon. Dog
vurderer Retningslinjepanelet at disse 3 frakturene ikke har vesentlig betydning for overføring av
resultatene.

De 3 RCTene har brukt det pasientrelaterte effektmålet DASH som sitt primære utfallsparameter.
Det er signifikant bedre DASH etter både 3, 6 og 12 måneder ved bruk av volare vinkelstabile plater
sammenliknet med ekstern fiksasjon, dog klinisk relevant kun etter 3 månder med 15.6 poeng
forskjell, mens DASH-skår etter 6 og 12 måneder var hhv 6,4 og 8 poeng i favør av volare låseplater.
Minimal clinical important difference for DASH er angitt å være 10 poeng (Sorensen et al.

2013). Dvs. at DASH-skår ved bruk av plater alltid er signifikant bedre enn ekstern fiksasjon, men av
en klinisk relevant størrelse kun frem mot 6 måneders kontrollen.

Etter å ha vurdert komplikasjonenes alvorlighetsgrad overfor hverandre har Retningslinjepanelet
vurdert at denne ikke er vesentlig forskjellig ved volar vinkelstabil plating og ekstern fiksasjon.

Aldersspennet i studiene er 18-87 år, men hvor en studie ekskluderte pasienter > 70 år. En
etterfølgende publisert RCT (Williksen et al. 2013) inkluderte 94 pasienter i alderen 20-84 år. I likhet
med Sundhedsstyrelsen konkluderer det norske Retningslinjepanelet på bakgrunn av den store
aldersspredningen i materialene at resultatene kan ekstrapoleres til å gjelde pasienter > 65 år.
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Volare vinkelstabile plater gir trolig bedre tidlig postoperativt resultat enn perkutan pinning
hos voksne uansett alder

Svak Anbefaling

Vi foreslår valg av volare vinkelstabile plater fremfor perkutan pinning hos voksne pasienter uansett
alder som oppfyller operasjonsindikasjon.

Det bør utvises tilbakeholdenhet med operativ behandling av pasienter med lavt funksjonsnivå (varig
manglende evne til selvstendig å ivareta dagligdagse gjøremål).

Praktisk Info
Operasjon med volar vinkelstabil plate stiller krav til korrekt plassering av plate og skruer for å
redusere risikoen for komplikasjoner ifa. ledd- og seneskader på lengre sikt. Operasjonen kan derfor
med fordel planlegges utført når kompetanse forefinnes.
Ved suboptimal plassering av platen bør pasienten informeres om dette og tilbys senere kontroll for
sekundær vurdering av behov for fjerning av platen.
Operasjon med volar vinkelstabil plate tillater raskere mobilisering enn perkutan pinning, hvilket
kan tale for behandling med plate for pasienter med spesielle behov som bilaterale frakturer eller
gange med krykke eller rullator.
Operasjon med perkutan pinning er et relativt enelt inngrep, men stiller krav til benkvaliteten.

Nøkkelinfo

Fordeler og ulemper
Volar vinkelstabil plateosteosyntese gir bedre pasientrelaterte utfallsparametre og raskere
effekt enn perkutan pinning, selv om forskjellen i DASH-skår kun er på grensen til klinisk
relevant etter 3 måneder (9,3 poeng poeng, mens grenseverdien for "minimal clinical
important difference" for DASH er angitt å være 10 poeng). Etter hhv. 6 og 12 måneder er
forskjellen kun 6 og 3 poeng, dvs.ikke klinisk relevant.
Forekomsten av alvorlige komplikasjoner var lav ved begge behandlingsmetodene, men dog
størst ved perkutan pinning.

Kvalitet på dokumentasjonen
Kvaliteten på dokumentasjonen er samlet sett lav.
Evidensnivået er nedgradert på grunn av manglende blinding og manglende evaluering av
pasientfrafall. Parameteret "return to work" er kun rapportert i en studie, hvilket gjør at
evidensen av denne er ytterligere nedgradert pga. risiko for manglende presisjon.

Verdier og preferanser
Pasientenes preferanser forventes å være overveiende entydige. Volar vinkelstabil
plateosteosyntese medfører mulighet for raskere påbegynnelse av et gjenopptreningsforløp,
hvilket forventes å være høyt prioritert hos de fleste pasienter.
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Ressurshensyn
Det foreligger ingen studier som har vurdert problemstillingen. Pinneosteosyntese er
billigere enn plateosteosyntese. Dog vil pasienter operert med perkutan pinning ha behov
for ekstra oppfølging for evt. pinnestell samt pinnefjerning.

Rasjonale
Volar vinkelstabil plateosteosyntese er signifikant bedre enn perkutan pinning både etter 3, 6 og 12
måneder postoperativt. Forskjellen er imidlertid av en klinisk relevant størrelse kun etter 3 og 6
måneder. Det er imidlertid flere alvorlige komplikasjoner forbundet med perkutan pinning. Dette,
sammenholdt med hurtigere mobilisering og raskere retur til normalt funksjonsnivå, betyr at det
norske Retningslinjepanelet er enig med Sundhedsstyrelsen (Sundhedsstyrelsen 2014) om at
pasienten bør tilbys volar vinkelstabil plateosteosyntese fremfor perkutan pinning ut fra
foreliggende evidens.

En ny RCT er imidlertid publisert etter at vi har utført søkene våre. Costa og medarbeidere
(http://www.bmj.com/content/349/bmj.g4807, 5. august 2014) har sammenliknet bruken av volare
låseplater med perkutan pinning. Studien har riktignok et pragmatisk design. Den gir en viss
usikkerhet med hensyn til seleksjonsbias og kan dessuten ha manglende overførbarhet i og med
manglende inklusjonskriterier. Studien er likevel den største studien per dags dato som belyser
temaet. DASH-skår etter 12 måneder er i favør av volare låseplater, dog ikke signifikant. Vi har
forespurt førsteforfatter om supplerende data for å kunne oppdatere metaanalysen vår. Vi har fått
til svar at disse sannsynligvis vil bli publisert ved årsskiftet. Vi vil når disse foreligger gjøre en
metaanalyse for å se om studien til Costa endrer foreliggende anbefaling. Hvis den gjør det, vil vi for
å gjøre det formelt riktig måtte gjøre oppdatert søk for å få med også evt. andre RCT som har
kommet etter vårt siste søk. Studien blir derfor ikke inkluderet i nåværende versjon av
retningslinjene. Vi gir nå en svak anbefaling for volare låseplater fremfor perkutan pinning, men
konklusjonen av en fremtidig metaanalyse vil kunne medføre endring av anbefalingen.

Referanser
Monique M J Walenkamp, Abdelali Bentohami, M Suzan H Beerekamp, Rolf W Peters, Remy van der
Heiden, J Carel Goslings, Niels W L Schep Functional outcome in patients with unstable distal radius
fractures, volar locking plate versus external fixation: a meta-analysis. 23892535 10.1007/
s11751-013-0169-4
F Goehre, W Otto, S Schwan, T Mendel, P P Vergroesen, L Lindemann-Sperfeld Comparison of
palmar fixed-angle plate fixation with K-wire fixation of distal radius fractures (AO A2, A3, C1) in
elderly patients. 23677960 10.1177/1753193413489057
Nadine Hollevoet, Tom Vanhoutie, Wim Vanhove, René Verdonk Percutaneous K-wire fixation versus
palmar plating with locking screws for Colles' fractures. 21667729
P-S Marcheix, A Dotzis, P-E Benkö, J Siegler, J-P Arnaud, J-L Charissoux Extension fractures of the
distal radius in patients older than 50: a prospective randomized study comparing fixation using
mixed pins or a palmar fixed-angle plate. 20237186 10.1177/1753193410364179
I McFadyen, J Field, P McCann, J Ward, S Nicol, C Curwen Should unstable extra-articular distal radial
fractures be treated with fixed-angle volar-locked plates or percutaneous Kirschner wires? A
prospective randomised controlled trial. 20691441 10.1016/j.injury.2010.07.236
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Tamara D Rozental, Philip E Blazar, Orrin I Franko, Aron T Chacko, Brandon E Earp, Charles S Day
Functional outcomes for unstable distal radial fractures treated with open reduction and internal
fixation or closed reduction and percutaneous fixation. A prospective randomized trial. 19651939
10.2106/JBJS.H.01478
Amelia A Sorensen, Daniel Howard, Wen Hui Tan, Jeffrey Ketchersid, Ryan P Calfee Minimal clinically
important differences of 3 patient-rated outcomes instruments. 23481405 10.1016/
j.jhsa.2012.12.032
Kvernmo HD, Hove LM, Frønsdal KB, Odinsson A, Krukhaug Y 2. Metaanalyse av volare låseplater
versus perkutan pinning

PICO (7.2)

Populasjon: Voksne pasienter uansett alder med ustabil distal radiusfraktur

Intervensjon: Volare vinkelstabile plater

Komparator: Perkutan pinning

Alle pasientviktige utfall: Pasientrapporterte utfallsparametre (DASH), Smerter (VAS) i hvile og ved
aktivitet, Komplikasjoner

Utfall Tiltro til
effektestimatene Relativ effekt Perkutan

pinning

Volare
vinkelstabile
plater

Forskjell med

Antall
inkluderte
(studier),
oppfølgingstid

Komplikasjoner
(totalt) etter 1
års oppfølging

Lav
Få deltagere, få
hendelser
(komplikasjoner)

RR: 0.24
(CI 0.05 - 1.05)

262
per 1000

63
per 1000

199 færre
(CI 249 færre - 13 flere )

236 (4 RCT)

Komplikasjoner
(milde) etter
6-12 mnd

Veldig lav
Få deltagere, få
hendelser
(komplikasjoner)

RR: 0.19
(CI 0.04 - 1.06)

108
per 1000

21
per 1000

87 færre
(CI 104 færre - 6 flere )

145 (2 RCT)

Komplikasjoner
(alvorlige) etter
1 års oppfølging

Lav
Få deltagere, få
hendelser
(komplikasjoner)

RR: 0.58
(CI 0.05 - 1.05)

124
per 1000

72
per 1000

52 færre
(CI 118 færre - 6 flere )

176 (3 RCT)

Funksjonsskåret
DASH etter 3
mnd oppfølging
Metaanalyser
og GRADING
utført av NKC

Moderat
Få studier, få
deltagere

DASH 0-100:
28.7 18.9

MD
9.8 færre
(CI 15.9 færre - 3.6 færre
)

236 (4 RCT)

Funksjonsskåret
DASH etter 6
mnd oppfølging
Metaanalyser

Moderat
En studie, få
deltagere

DASH 0-100:
22 10

MD
12 flere
(CI 19.1 færre - 4.9 færre
)

159 (2 RCT)
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Utfall Tiltro til
effektestimatene Relativ effekt Perkutan

pinning

Volare
vinkelstabile
plater

Forskjell med

Antall
inkluderte
(studier),
oppfølgingstid

og GRADING
utført av NKC

Funksjonsskåret
DASH etter 12
mnd oppfølging
Metaanalyser
og GRADING
utført av NKC

Lav
Kun 1 studie

DASH 0-100:
16.3 13.2

MD
3.1 færre
(CI 10 færre - 3.9 færre )

75 (2 RCT)

PICO Referanser
National Klinisk Retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer). ISBN:
978-87-7104-049-4
F Goehre, W Otto, S Schwan, T Mendel, P P Vergroesen, L Lindemann-Sperfeld Comparison of
palmar fixed-angle plate fixation with K-wire fixation of distal radius fractures (AO A2, A3, C1) in
elderly patients. 23677960 10.1177/1753193413489057
Nadine Hollevoet, Tom Vanhoutie, Wim Vanhove, René Verdonk Percutaneous K-wire fixation versus
palmar plating with locking screws for Colles' fractures. 21667729
P-S Marcheix, A Dotzis, P-E Benkö, J Siegler, J-P Arnaud, J-L Charissoux Extension fractures of the
distal radius in patients older than 50: a prospective randomized study comparing fixation using
mixed pins or a palmar fixed-angle plate. 20237186 10.1177/1753193410364179
I McFadyen, J Field, P McCann, J Ward, S Nicol, C Curwen Should unstable extra-articular distal radial
fractures be treated with fixed-angle volar-locked plates or percutaneous Kirschner wires? A
prospective randomised controlled trial. 20691441 10.1016/j.injury.2010.07.236
Tamara D Rozental, Philip E Blazar, Orrin I Franko, Aron T Chacko, Brandon E Earp, Charles S Day
Functional outcomes for unstable distal radial fractures treated with open reduction and internal
fixation or closed reduction and percutaneous fixation. A prospective randomized trial. 19651939
10.2106/JBJS.H.01478
Kvernmo HD, Hove LM, Frønsdal KB, Odinsson A, Krukhaug Y 2. Metaanalyse av volare låseplater
versus perkutan pinning

PICO Sammendrag
Etter 3 og 6 måneder fant man signifikant bedre DASH-skår hos pasienter behandlet med volar
vinkelstabil plateosteosyntese. Etter 12 måneder var det en tendens til bedre DASH-skår ved
plateosteosyntese, men forskjellen var ikke signifikant.

Det var generelt få alvorlige komplikasjoner i begge behandlingsgruppene. Hos pasienter som ble
behandlet med perkutan pinning forekom det imidlertid oftere dislokasjon av frakturen, re-
operasjon og dyp infeksjon.

Et mindre antall pasienter behandlet med volar vinkelstabil plate vil ha behov for senere elektiv
platefjerning.
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I likhet med Sundhedsstyrelsen konkluderer det norsk Retningslinjepanelet på bakgrunn av den
store aldersspredningen i materialene at resultatene kan ekstrapoleres til å gjelde pasienter > 65 år.

7.2 - Andre behandlinger eller tilleggsbehandling
Ekstern fiksasjon vs. ekstern fiksasjon med samtidig perkutan pinning av bruddfragment
Forskningsspørsmålet var:
For voksne pasienter på 18 år eller mer med en ustabil distal radiusfraktur, hva er behandlingseffekten og
risikoen ved operativ behandling med ekstern fiksasjon sammenliknet med ekstern fiksasjon supplert med
perkutan pinning av bruddfragment vurdert ut fra pasientviktige effektmål?

Litteratur:
En liten RCT med 50 pasienter fant signifikant færre med "ikke god funksjon" ved ekstern fiksasjon supplert
med ekstra pinning sammenliknet med ekstern fiksasjon uten supplerende pinning (28% vs 76% ) samt
redusert grepstyrke (74% vs. 44%). Derimot var det ingen signifikante forskjeller når det gjaldt bevegelighet og
smerte. Den inkluderte RCTen fant ingen signifikante forskjeller i komplikasjoner og det var ingen rapporterte
hendelser av fiksasjonsfeil, løsning av pinnene, seneruptur, nerveskade eller komplekst regionalt
smertesyndrom. Studien så heller ikke forskjell i antallet infeksjoner. RCTen var liten og ga derfor ikke et
tilstrekkelig grunnlag for å konkludere om forskjeller i komplikasjoner mellom de to behandlingsmetodene. I
denne ene RCTen var det anatomiske resultatet signifikant bedre hos pasientene som fikk ekstra pinning med
hensyn til utfallet ulnar varians. Operasjonstiden var signifikant kortere uten supplerende pinning.

Kapandji pinning sammenlignet med transstyloid fiksasjon
Forskningsspørsmålet var: For voksne pasienter på 18 år eller mer med en ustabil distal radiusfraktur, hva er
behandlingseffekten og risikoen ved operativ behandling med Kapandjipinning sammenliknet med transstyloid
fiksasjon vurdert ut fra pasientviktige effektmål?

Litteratur:
Tre studier sammenlignet ulike metoder for pinning. To av disse studiene observerte høyere antall
komplikasjoner som følge av Kapandji pinning sammenlignet med to alternative fiksasjonsmetoder over
frakturspalten. Den tredje studien ga utilstrekkelig grunnlag for å kunne fastslå noe om effekten av en
modifisert variant av Kapandji fiksasjon sammenlignet med Willenegger fiksasjon.
Videre sammenlignet to små studier immobilisering (med gips) i én uke med immobilisering i seks uker etter
operasjon. Én av studiene fant at varigheten av immobiliseringen etter transstyloid fiksasjon ikke påvirket
utfallet, mens i studien med Kapanji pinning oppsto det flere komplikasjoner hos pasientene som hadde blitt
tidlig mobilisert (én ukes immobilisering).
Én RCT sammenliknet Kapandji pinning med transstyloid fiksasjon med hensyn til ulike typer komplikasjoner.
Studien inkluderte 120 pasienter (68 % kvinner, gjennomsnittsalder 57 år) med enten ekstra- eller
intraartikulære dorsalt dislokerte brudd. Frafall i studien var på 24 pasienter, og disse var ikke inkludert i
analysene. Studien rapporterte kun utfall knyttet til komplikasjoner av behandlingen og det var ingen
signifikante forskjeller for noen av de målte utfallene.

Biodegraderbare pinner sammenlignet med metallpinner/K-wire
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Forskningsspørsmålet var:
For voksne pasienter på 18 år eller mer med en ustabil distal radiusfraktur, hva er behandlingseffekten og
risikoen ved operativ behandling med biodegraderbare pinner sammenliknet med metallpinner vurdert ut fra
pasientviktige effektmål?

Litteratur:
To små RCTer analyserte effekten av biodegraderbare pinner versus tradisjonelle metallpinner/K- wire. Studiene
inkluderte til sammen 70 pasienter (77 % kvinner, gjennomsnittsalder 61 år) med intra- og ekstraartikulære
brudd. Grunnet at ulike teknikker var benyttet, ble de to RCTene vurdert separat og ikke slått sammen i
metaanalyse. Studiene fant ingen signifikante forskjeller i bevegelighet eller komplikasjoner mellom de to
behandlingene, med unntak av osteolytiske reaksjoner (reaksjoner som fører til oppløsning av benmassen) som
var rapportert signifikant oftere hos pasienter behandlet med biodegraderbare pinner. Osteolytiske reaksjoner
forekom i 60% hos de som ble behandlet med biodegraderbare pinner, mens det ikke forekom osteolystiske
reaksjoner blant de som ble behandlet med metallpinner.

Bengraft og bensubstitutter
Forskningsspørsmålet var:
For voksne pasienter på 18 år eller mer med en ustabil distal radiusfraktur, hva er behandlingseffekten og
risikoen ved behandling med bengraft/bensubstitutter sammenliknet med operasjon uten bengraft/
bensubstitutter eller konservativ behandling vurdert ut fra pasientviktige effektmål?

Litteratur:
Én systematisk oversikt fra 2008 (søk 1966-2007) omhandlet ulike former for bentransplantasjoner og
bensubstitutter. Ti RCTer med til sammen 874 voksne med ustabile frakturer, var gruppert inn i seks
sammenligninger. Ingen av studiene hadde skjult fordeling mellom behandlingsgruppene. Fire studier med 239
deltakere fant at implantasjon av autograft, (én studie), Norian SRS bensubstitutt (to studier) og
methylmetakrylat sement (én studie) ga bedre anatomiske utfall enn kun gipsing, mens to av studiene fant
forbedret funksjon. Komplikasjoner innebar midlertidig ubehag fra avleiring av Norian SRS sementen i
bløtdelene og pinneinfeksjon. Én studie med 323 deltakere sammenlignet Norian SRS bensubstitutt med gipsing
eller ekstern fiksasjon og fant ingen forskjeller med hensyn til funksjonsutfall eller anatomiske utfall etter ett år.
Tre studier med 180 deltakere fant at benimplantat ved bruk av autograft (én studie), Norian SRS (én studie)
og methylmetakrylat sement (én studie) ikke ga signifikante forskjeller i funksjonsutfall, men ga noe indikasjon
på at anatomiske utfall var bedre sammenlignet med ekstern fiksasjon. De fleste rapporterte komplikasjoner var
assosiert med ekstern fiksasjon, mens avleiring av Norian SRS i bløtdelene oppsto i én studie. Én studie med 93
pasienter med dorsal platefiksasjon fant at bruk av autograft til en viss grad forbedret håndleddsfunksjonen
sammenlignet med allograft, men autograft medførte derimot komplikasjoner.
?Én RCT med totalt 48 pasienter vurderte ekstern fiksasjon kombinert med bentransplantasjon sammenlignet
med kun ekstern fiksasjon. Det var ingen signifikante forskjeller mellom de to be- handlingene for utfallene som
var analysert, som omfattet funksjonsmål, komplikasjoner, anato- miske og strukturelle mål, og
konfidensintervallene var vide.

Ekstern fiksasjon kombinert med perkutan pinning gir bedre funksjonelt resultat enn
ekstern fiksasjon alene

Svak Anbefaling
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Hvis du velger å behandle en ustabil distal radiusfraktur hos voksne pasienter med ekstern fiksasjon
foreslår vi at behandlingen kombineres med transfiksasjon av bruddfragmentet/ene med perkutane
pinner siden dette gir et bedre funksjonelt resultat uansett pasientens alder.

Det er utilstrekkelig dokumentasjon for å kunne si noe om den relative effekten av de forskjellige
metodene for ekstern fiksasjon i behandlingen av distale radiusfrakturer hos voksne pasienter.

Praktisk Info
Man bør reponere frakturen og dernest pinnefiksere denne med 2 K-pinner fra radialt og 1 fra
ulnart før den eksterne fiksatøren settes på og fikseres.

Nøkkelinfo

Fordeler og ulemper
En liten RCT med 50 pasienter fant signifikant bedre funksjon og grepstyrke ved ekstern
fiksasjon supplert med ekstra pinning. Derimot var det ingen signifikante forskjeller når det
gjaldt bevegelighet og smerte. Den inkluderte RCTen fant heller ingen signifikante forskjeller i
komplikasjoner og det var ingen rapporterte hendelser av fiksasjonsfeil, løsning av pinnene,
seneruptur, nerveskade eller komplekst regionalt smertesyndrom.

Kvalitet på dokumentasjonen
Det var bare en RCT med kun 50 pasienter tilgjengelig, hvilket blant annet ikke gjør det
mulig å konkludere om det er forskjeller i komplikasjoner mellom de to
behandlingsmetodene.

Verdier og preferanser
Til tross for at det bare er en studie av lav kvalitet tilgjengelig må man anta at et flertall av
pasientene vil foretrekke den behandlingen med best funksjonelle resultater, dvs. ekstern
fiksasjon kombinert med pinner fremfor ekstern fiksasjon alene.

Ressurshensyn
Det foreligger ingen studier på ressursforbruk, men siden pinner er relativt billige og
operasjonstiden kun vil bli marginalt forlenget ved bruk av supplerende pinner må man anta
at metodene er ganske like i ressursforbruk.

Rasjonale
Til tross for at det bare er en studie av lav kvalitet tilgjengelig må man anta at et flertall av
pasientene vil foretrekke den behanlingen med best funksjonelle resultater, dvs. ekstern fiksasjon
kombinert med pinner fremfor ekstern fiksasjon alene.
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Referanser

PICO (7.1)

Populasjon: Voksne pasienter uansett alder med ustabil distal radiusfraktur

Intervensjon: Ekstern fiksasjon

Komparator: Ekstern fiksasjon med pinning av bruddfragment(er)

Alle pasientviktige utfall: Funksjonsgradering, Smerter, Komplikasjoner, Anatomisk stilling

Utfall Tiltro til
effektestimatene Relativ effekt

Ekstern fiksasjon
med pinning av
bruddfragment(er)

Ekstern
fiksasjon Forskjell med

Antall
inkluderte
(studier),
oppfølgingstid

Dårlig
funksjon

Lav
Risiko for bias eller
andre begrensninger
i studiedesign, samt
kun én
tilgrunnliggende
studie.

RR: 0.37
(CI 0.19 - 0.72)

280
per 1000

760
per 1000

460 flere
(CI 213 flere - 616 flere )

50 pasienter
(1 RCT )

Dårlig
anatomisk
resultat
(ulna pluss)

Lav
Risiko for bias eller
andre begrensninger
i studiedesign, samt
kun én
tilgrunnliggende
studie.

RR: 0.15
(CI 0.05 - 0.45)

127
per 1000

783
per 1000

666 flere
(CI 430 flere - 743 flere )

48 pasienter
(1 RCT )

Grepsstyrke
(% av friske
hånd)

Lav
Risiko for bias eller
andre begrensninger
i studiedesign, samt
kun én
tilgrunnliggende
studie.

74 44

MD
30 færre
(CI 20 færre - 40 færre )

50 pasienter
(1 RCT)

PICO Referanser

PICO Sammendrag
En liten RCT med 50 pasienter fant signifikant færre med redusert funksjon ved ekstern fiksasjon
supplert med ekstra pinning sammenliknet med ekstern fiksasjon uten supplerende pinning (28 %
vs 76 % ) samt redusert grepstyrke (74 % vs. 44 %). Derimot var det ingen signifikante forskjeller når
det gjaldt bevegelighet og smerte. Den inkluderte RCTen fant ingen signifikante forskjeller i
komplikasjoner og det var ingen rapporterte hendelser av fiksasjonsfeil, løsning av pinnene,
seneruptur, nerveskade eller komplekst regionalt smertesyndrom. Studien så heller ikke forskjell i
antallet infeksjoner. RCTen var liten og ga derfor ikke et tilstrekkelig grunnlag for å konkludere om
forskjeller i komplikasjoner mellom de to behandlingsmetodene. I denne ene RCTen var det
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anatomiske resultatet signifikant bedre hos pasientene som fikk ekstra pinning med hensyn til
utfallet ulnar varians. Operasjonstiden var signifikant kortere uten supplerende pinning.

Kapandjipinning gir trolig flere komplikasjoner enn vanlig pinning

Svak Anbefaling

Hvis du velger å behandle en ustabil distal radiusfraktur hos voksne pasienter med perkutan pinning
foreslår vi at du bruker vanlig pinning-teknikk fremfor Kapandji-pinning grunnet færre
komplikasjoner, uansett pasientens alder.

Praktisk Info
Det er muligens noe enklere å få reponert frakturen ved bruk av Kapandjimetoden sammenliknet
med transstyloid pinning siden selve pinningen kan bidra i reposisjonen. Dog burde selve
reposisjonen kunne kunne utføres på adekvat måte vha manuelle teknikker uavhengig av
pinningmetode.

Nøkkelinfo

Fordeler og ulemper
Det er ikke vist at de funksjonelle resultatene blir bedre ved bruk av Kapandjimetoden, men
derimot at Kapandjimetoden tenderer til å gi flere komplikasjoner i form av skade på
sensoriske nervus radialis grener, dog er ikke forskjellen statisk signifikant.

Kvalitet på dokumentasjonen
Det foreligger svært få studier og kvaliteten på studiene er lav.

Verdier og preferanser
Det foreligger ingen studier av pasientens verdier og preferanser. Selv om pasientenes
verdier og preferanser ikke forventes å være entydige, forventes det dog at pasientenes
preferanser vil være i favør av transstyloid pinning fremfor Kapandjipinning siden
transstyloid pinning tenderer til å gi færre komplikasjoner.

Ressurshensyn
Det foreligger ingen studier som har vurdert ressurshensyn, men det antas ikke å være
noen forskjell mellom de to metodene.

Rasjonale
Vi antar at pasienten vil være best tjent med å bli behandlet med transstyloid pinning istedet for
Kapandjipinning siden transstyloid pinning er forbundet med færre komplikasjoner.
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Referanser

PICO (7.2)

Populasjon: Voksne pasienter uansett alder med ustabil distal radiusfraktur

Intervensjon: Tradisjonell pinning

Komparator: Kapandji pinning

Alle pasientviktige utfall: Pasientrapporterte utfallsparametre (PROM), Smerter, Komplikasjoner,
ROM, Anatomisk stilling

Utfall Tiltro til
effektestimatene Relativ effekt Kapandji

pinning
Tradisjonell
pinning Forskjell med

Antall
inkluderte
(studier),
oppfølgingstid

Ikke angitt RR:

PICO Referanser

PICO Sammendrag
Tre studier sammenlignet ulike metoder for pinning. To av disse studiene observerte høyere antall
komplikasjoner som følge av Kapandji pinning sammenlignet med to alternative fiksasjonsmetoder
over frakturspalten. Den tredje studien ga utilstrekkelig grunnlag for å kunne fastslå noe om
effekten av en modifisert variant av Kapandji fiksasjon sammenlignet med Willenegger fiksasjon.

Videre sammenlignet to små studier immobilisering (med gips) i én uke med immobilisering i seks
uker etter operasjon. Én av studiene fant at varigheten av immobiliseringen etter transstyloid
fiksasjon ikke påvirket utfallet, mens i studien med Kapanji pinning oppsto det flere komplikasjoner
hos pasientene som hadde blitt tidlig mobilisert (én ukes immobilisering).

Én RCT sammenliknet Kapandji pinning med transstyloid fiksasjon med hensyn til ulike typer
komplikasjoner. Studien inkluderte 120 pasienter (68 % kvinner, gjennomsnittsalder 57 år) med
enten ekstra- eller intraartikulære dorsalt dislokerte brudd. Frafall i studien var på 24 pasienter, og
disse var ikke inkludert i analysene. Studien rapporterte kun utfall knyttet til komplikasjoner av
behandlingen og det var ingen signifikante forskjeller for noen av de målte utfallene.

Biodegraderbare pinner gir mange osteolytiske lesjoner

Svak Anbefaling
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Hvis du velger å behandle en ustabil distal radiusfraktur hos voksne pasienter med perkutan pinning
foreslår vi at du bruker vanlige metallpinner fremfor biodegraderbare pinner for å unngå osteolytiske
lesjoner, uansett pasientens alder.

Praktisk Info

Nøkkelinfo

Fordeler og ulemper
To små studier analyserte effekten av biodegraderbare pinner versus tradisjonelle
metallpinner. Studiene inkluderte til sammen 70 pasienter, hvorav 77% kvinner med en
gjennomsnittsalder på 61 år. Studiene fant ingen signifikante forskjeller i bevegelighet eller
komplikasjoner mellom de to behandlingsmetodene, med unntak av osteolytiske reaksjoner
(reaksjoner som fører til oppløsning av benmassen) som var rapportert signifikant oftere hos
pasienter behandlet med biodegraderbare pinner. Osteolytiske reaksjoner forekom i 60%
hos de som ble behandlet med biodegraderbare pinner, mens det ikke forekom
osteolystiske reaksjoner blant de som ble behandlet med metallpinner. Man kjenner ikke til
langtidseffekten av de osteolystiske lesjonene.
Fordelen ved bruk av biodegraderbare pinner er at man slipper å fjerne
dem. Biodegraderebare pinner vil imidlertid kunne være palpable og potensielt kunne gi
plager ut over de 4 til 6 ukene man vanligvis beholder metallpinnene. Biodegraderebare
pinner er også dyrere.

Kvalitet på dokumentasjonen
Kvaliteten på foreliggende litteratur er lav siden det kun forefinnes to RCT med få pasienter,
samt at studienes benytter ulike behandlingsteknikker som umuliggjorde metaanalyser.

Verdier og preferanser
Man må anta at pasientene i utgangspunktet vil være tilnærmet likegyldige til valg av
pinnetype, men at potensielle plager fra de biodegraderbare pinnene som ikke fjernes vil
kunne trekke i retning av at noen pasienter ikke ønsker å bli operert med disse, selv om det
kan være ubekvemt å skulle fjerne metallpinnene som er den alternative
behandlingsformen.

Ressurshensyn
Biodegraderbare pinner er dyrere enn metallpinner.

Rasjonale
Vi antar at pasienten vil være best tjent med å bli behandlet med vanlige metallpinner siden
pasienten da unngår osteolytiske lesjoner og evt. andre plager fra de biodegraderbare pinnene.
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Referanser

PICO (7.3)

Populasjon: Voksne pasienter uansett alder med ustabil distal radiusfraktur

Intervensjon: Pinning med biodegraderbare pinner

Komparator: Pinning med metallpinner

Alle pasientviktige utfall: Funksjonsskår, Smerter (VAS), Komplikasjoner

Utfall Tiltro til
effektestimatene

Relativ
effekt

Pinning med
metallpinner

Pinning med
biodegraderbare
pinner

Forskjell
med

Antall inkluderte
(studier), oppfølgingstid

No Outcomes

PICO Referanser

PICO Sammendrag

Bengrafting eller bensubstitutter gir trolig ikke bedre resultater enn operativ fiksasjon
alene

Svak Anbefaling

Vi foreslår at bengrafting eller bensubstitutter ikke benyttes ved behandling av ustabile distale
radiusfrakturer hos voksne pasienter, verken som eneste behandling eller som en substitutt til den
operative behandlingen, uansett pasientens alder.

Praktisk Info

Nøkkelinfo

Fordeler og ulemper
Én systematisk oversikt av Handoll og Watts (Handoll & Watts 2008b) sammenfattet
resultater fra ti RCTer utført mellom 1989 og 2006, som evaluerte ulike implantater for støtte
av benstrukturen - bone scaffolding – dvs. implantasjon bestående av bengraft eller
bensubstitutter som behandling eller som del av behandlingen av distale radiusfrakturer.
Ingen studier viste at bengraft eller bensubstitutter ga bedre resultat enn verken gips alene

eller andre operative metoder. Kun 1 studie som inkluderte 48 pasienter sammenliknet
operativ fiksasjon med ekstern fiksasjon versus ekstern fiksasjon med samtidig
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bentransplantasjon. Det var ingen forskjell i operativt resultat. Man fant også postoperative
komplikasjoner fra hoftekammen hos de som fikk høstet ben fra hoftekammen.
Selv om det kan være enklere å holde reposisjonen ved bruk av beingraft eller
beinsubstitutter, ser det midlertid ikke ut som om bengrafte eller bensubstitutter gir bedre
sluttresultat. Ved bruk av graft fra f.eks hoftekammen må pasienten dessuten gjennomgå et
ekstra inngrep med de plager dette innebærer.

Kvalitet på dokumentasjonen
Kvaliteten på studiene er av moderat kvalitet.

Verdier og preferanser
Det må antas at en del pasienter vil foretrekke å ikke få tatt ut ben fra hoftekammen, da det
er usikkert om det gir et bedre resultat samt at det gir et ekstra operasjonsarr og mulige
plager. Det er mer usikkert hva pasientene vil mene om bruk av bensubstitutter.

Ressurshensyn
Det er vanskelig å argumentere for bruk av bensubstitutter eller autograft da dette vil øke
kostnadene ved behandlingen siden effekten av denne behandlingen er usikker.

Rasjonale
Det er ikke grunnlag for å anbefale bruk av beingrafting eller beinsubstitutter da dette vil gi plager
fra donorstedet og økt operasjonstid og kostnader, uten at man har klart å vise at de funksjonelle
resultatene vil bli bedre.

Referanser

PICO (7.4)

Populasjon: Voksne pasienter uansett alder med ustabil distal radiusfraktur

Intervensjon: Operativ behandling uten bengrafting eller bensubstitutter som tillegg til
osteosyntese

Komparator: Operativ behandling med bengrafting eller bensubstitutter som tillegg til
osteosyntese

Alle pasientviktige utfall: Funksjonsgradering, Smerter, Komplikasjoner, Anatomisk stilling
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Utfall Tiltro til
effektestimatene

Relativ
effekt

Operativ
behandling
med
bengrafting
eller
bensubstitutter
som tillegg til
osteosyntese

Operativ
behandling
uten
bengrafting
eller
bensubstitutter
som tillegg til
osteosyntese

Forskjell med

Antall
inkluderte
(studier),
oppfølgingstid

Ikke angitt RR:

PICO Referanser

PICO Sammendrag
Én systematisk oversikt fra 2008 (søk 1966-2007) omhandlet ulike former for bentransplantasjoner
og bensubstitutter. Ti RCTer med til sammen 874 voksne med ustabile frakturer, var gruppert inn i
seks sammenligninger. Ingen av studiene hadde skjult fordeling mellom behandlingsgruppene. Fire
studier med 239 deltakere fant at implantasjon av autograft, (én studie), Norian SRS bensubstitutt
(to studier) og methylmetakrylat sement (én studie) ga bedre anatomiske utfall enn kun gipsing,
mens to av studiene fant forbedret funksjon. Komplikasjoner innebar midlertidig ubehag fra
avleiring av Norian SRS sementen i bløtdelene og pinneinfeksjon. Én studie med 323 deltakere
sammenlignet Norian SRS bensubstitutt med gipsing eller ekstern fiksasjon og fant ingen forskjeller
med hensyn til funksjonsutfall eller anatomiske utfall etter ett år. Tre studier med 180 deltakere fant
at benimplantat ved bruk av autograft (én studie), Norian SRS (én studie) og methylmetakrylat
sement (én studie) ikke ga signifikante forskjeller i funksjonsutfall, men ga noe indikasjon på at
anatomiske utfall var bedre sammenlignet med ekstern fiksasjon. De fleste rapporterte
komplikasjoner var assosiert med ekstern fiksasjon, mens avleiring av Norian SRS i bløtdelene
oppsto i én studie. Én studie med 93 pasienter med dorsal platefiksasjon fant at bruk av autograft til
en viss grad forbedret håndleddsfunksjonen sammenlignet med allograft, men autograft medførte
derimot komplikasjoner.
E?n RCT med totalt 48 pasienter vurderte ekstern fiksasjon kombinert med bentransplantasjon
sammenlignet med kun ekstern fiksasjon. Det var ingen signifikante forskjeller mellom de to be-
handlingene for utfallene som var analysert, som omfattet funksjonsma?l, komplikasjoner, anato-
miske og strukturelle ma?l, og konfidensintervallene var vide.

7.3 - Ledsagende distal ulnafraktur
Forskningsspørsmålet var:
For voksne pasienter ≥ 18 år med en ustabil distal radiusfraktur som er assosiert med en ustabil distal
ulnafraktur, hva er behandlingseffekten og risikoen ved operativ behandling av den ustabile radiusfrakturen
mens den ustabile ulnafrakturen behandles konservativt sammenliknet med operativ behandling av både den
ustabile distale radius- og ulnafrakturen vurdert ut fra pasientviktige effektmål?

Bakgrunnen for valg av forskningsspørsmål:
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Mens 1/3 av distale radiusfrakturene hos voksne er assosiert med en distal ulnafraktur, forekommer kun 6 % av
disse i caput eller collum ulna hos eldre pasienter (Biyani et al. 1995), mens de er enda sjeldnere blant yngre
pasienter (Gschwentner). De fleste skyldes høyenergiskader, og forekommer hyppigst sammen med svært
dislokerte radiusfrakturer (Ring et al. 2004). Tretten prosent av disse kombinerte skadene er åpne frakturer, og
de fleste grad 1 etter Gustilo og Anderson klassifikasjonen (Gustilo og Anderson 1976). Ved konservativ
behandling har kun 60 % av pasientene resultater i funksjonskategorien "excellent and good" (Buyani et al.
1995). Samtidig har man rapportert at den sjeldne nonunion som komplikasjon til en distal radiusfraktur er
assosiert med en samtidig ustabil distal ulnafraktur (McKee et al. 1997, Fernandez et al. 2001, Ring et al. 2004,
Ring 2005). Man har derfor fremsatt hypotesen om at en ledsagende ustabil distal ulnafraktur affiserer
stabiliteten i underarmen. Mens noen forfattere har rapportert at den ledsagende distale ulnafrakturen
reponeres og blir stabil når den distale radiusfrakturen er stabilisert operativt (Ring et al. 2004, Dennison 2007),
har andre rapportert at så mange som 75 % av de ledsagende frakturene i caput og collum ulna er ustabile selv
etter operativ behandling av den distale radiusfrakturen (Waltz et al. 2006).

Litteratur:
Det foreligger ingen systematiske oversikter eller RCT som har svart på problemstillingen per april 2013, men 3
kohortestudier av lavere kvalitet (Ring et al. 2004, Dennison 2007, Lee et al. 2012) har sett på resultatene av
også operativ behandling med låseplate av den ustabile distale ulnafrakturen.
Studien til Ring og medarbeidere (2014) undersøkte retrospektivt 24 pasienter i alderen 18-101 år
(gjennomsnittlig alder 52 år) 26 måneder etter operasjon med en Condylar Blade Plate, og fant 6
"excellent", 15 "good" og 4 "fair" vurdert etter Gartland og Werley-skår modifisert av Sarmiento. Det var 2
nonunion av distale radius og 1 av distale ulna, og 7 pasienter mått få fjernet den distale ulnaplaten grunnet
ubehag fra denne.
Studien til Dennison (2007) undersøkte retrospektivt 5 pasienter i alderen 47-61 år (gjennomsnittlig alder 52 år)
12 måneder etter operasjon med en 2.0 mm Y-, T- eller L-formet låseplate fra Fragment Plating System.
Resultatene ble utelukkende vurdert til å være "excellent" og "good" etter Gartland og Werley-skår. Alle
frakturene tilhelet og ingen plater måtte fjernes.
Studien til Lee og medarbeidere (2012) fulgte 25 pasienter i alderen 47-85 år (gjennomsnittlig 62 år) i 15
måneder prospektivt etter operasjon med Ulna Hook Plate. Modifisert Mayo Wrist skår var 87 og DASH-skår var
14. Fire av de 25 pasienten måtte få fjernet platen grunnet ubehag.
Av de totalt 54 pasientene i de 3 studiene som fikk operert sin ustabile caput eller collum ulna fraktur med en
låseplate hadde 3 pasienter forbigående parestesier fra enten nervus medianus eller nervus ulnaris, 2 pasienter
tilhelet med feilstilling av ulna og utviklet artrose i DRUJ og smerteplager, og det var 2 nonunion av distale
radius og 1 av distale ulna.

Samtidig operativ fiksasjon av ledsagende ustabil ulnafraktur gir bedre funksjonelt resultat
og færre komplikasjoner enn konservativ behandling

Svak Anbefaling

Ved ledsagende distal ulnafraktur hos voksne pasienter med en dislokert distal radiusfraktur anbefales
den distale radiusfrakturen vurdert ang. operativ fiksasjon jfr kap. 3 . Deretter tester man stabiliteten av
den distale ulnafrakturen. Ved instabilitet eller at ulnafrakturen er dislokert, foreslås operativ fiksasjon
også av ulnafrakturen.
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Det bør utvises tilbakeholdenhet med operativ behandling av pasienter med lavt funksjonsnivå (varig
manglende evne til selvstendig å ivareta dagligdagse gjøremål).

Praktisk Info
Assosierte frakturer av distale ulna kan defineres som en skade av underarms-komplekset, og
utgjøres av radius, ulna, distale- og proksimale radioulnare ledd samt membrana interossea.
Hyppigst sees disse ved komminutte og dislokerte distale radiusfrakturer. En del av skadene er åpne
frakturer. Foreliggende litteratur viser entydig at det er viktig å stabilisere frakturene for å
minimalisere komplikasjonsraten. Konservativ behandling har vist å gi dårlig funksjonelt resultat
med rotasjonsproblemer og pseudartroser. Siste 10-år med ny teknologi med bruk av låseplater har
forbedret resultatene betydelig.
Distale radius roterer rundt distale ulna ved rotasjon av underarmen. Siden underarmen har en
ramme-anatomi, kan en skade på en av komponentene i denne rammen begrense funksjonen i de
øvrige delene av underarmskomplekset. Det er derfor viktig å reetablere alignment, rotasjon og
lengde for å unngå feilstilling, redusert rotasjonsbevegelighet og smerteplager.

Klinikk
For å sikre definitiv behandling er det viktig å kunne diagnostisere disse skadene. Undersøkelsen
bør identifisere en evt. åpen fraktur (i motsetning til punksjon av huden fra utsiden vil en punksjon
fra innsiden forårsake siving av blod), nevrovaskulær skade (sjekk pulser og motorisk og sensorisk
funksjon av nervus medianus, ulnaris og radialis) og evt. assosierte skader (undersøk hele
underarmen inklusive leddene proksimalt og distalt for skaden). Differensialdiagnoser er
Monteggia-, Galeazzi- og Essex Lopresti skader.

Radiologisk undersøkelse
Alle pasienter hvor man mistenker en underarmsfraktur skal få tatt et posteroanteriort (PA) og et
lateralt røntgenbilde av den skadde armen, inklusive bilder av håndleddet og distale
humerus. Røntgenbildene må tas standardisert, med albuen i 90 grader fleksjon og underarmen
pronert siden den relative stillingen av radius og ulna skifter så mye som 2 mm avhengig av
underarmsrotasjonen. Det kan være nødvendig å sammenlikne med motsatt håndledd. Ved
intraartikulære skader kan det i tillegg være behov for en CT-undersøkelse.

Klassifikasjon
Begge frakturene klassifiseres i henhold til Comprehensive Classification of Fractures (Müller et al.
1990), hvor en Q-modifier benyttes for klassifikasjon av den assosierte distale ulnafrakturen. I tillegg
noteres angulering og rotasjonsfeilstilling. Åpne frakturer graderes i henhold til Gustilo og Anderson
klassifikasjonen (1976) og Gustilo et al. (1984).

Indikasjon for kirurgi
Nøkkelen til suksess ligger i å reponere frakturene så nær anatomisk stilling som mulig. Kriterier for
operasjon er malalignment (angulering av distale ulna på ≥ 10° uansett retning og translasjon av
caput ulna tilsvarende 1/2-delen av dens diameter eller intraartikulær dislokasjon), samt instabilitet
av distale ulna etter at den distale radiusfrakturen er platefiksert).
De samme kriteriene gjelder den sjeldne, isolerte frakturen av caput og collum av ulna.
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Behandling
Alle åpne frakturer vaskes og debrideres. Den distale radius frakturen stabiliseres, oftest ved bruk
av en volar låseplate gjennom FCR-tilgangen. Stabiliteten av den distale ulnafrakturen testes klinisk
og under gjennomlysning når radiusfrakturen er stabilisert. Ustabile distale ulnafrakturer opereres.
Stabile ulnafrakturer kan gipsbehandles, men med nøye oppfølging for å fange opp en evt. re-
dislokasjon.
Etter stabilisering av den distale radiusfrakturen, åpner man for den distale ulnafrakturen like ulnart
for 6. strekkesenekulisse i mellomrommet mellom ECU og FCU.
Den dorsale sensoriske nervus ulnarisgrenen identifiseres og beskyttes i det videre forløpet.
Ulnafrakturen reponeres og stabiliseres temporært med K-pinner.
En 2.0-mm låseplate passer de fleste pasienters anatomi. Platen bøyes og tilpasses den konkave
formen på distale ulna. Vinkelstabile pegs festes i caput ulna og platen. Unngå bruk av bikortikale
skruetak for å unngå penetrasjon inn i DRUJ. Platen festes deretter proksimalt.
Hvis det i tillegg finnes en processus styloideus ulnafraktur, reponeres styloiden og fikseres vha. en
8-tallssutur eller cerclasje. Ekstensorretinakelet repareres.

Etterbehandling
Pasienten instrueres i aktive egenøvelser av fingre, albue og skulder i behandlingstiden og får med
seg et eget infoskriv om dette. Pasienten instrueres i å ta kontakt ved stor hevelse, tilkomne pareste-
sier eller smerter utover det forventede. Vurder behovet for gipsskifte. Hvis parestesiene ikke
bedres må behovet for dekomprimering av n. medianus i karpaltunnelen vurderes. Pasienter med
mye smerteplager og hevelse er under risiko for å utvikle et komplekst regionalt smertesyndrom.
Disse pasienten samt pasienter med mye hevelse og dårlig funksjon av fingrene skal derfor følges
spesielt, også av avdelingens håndterapeuter. Alle pasienter tilbys bevegetrening ved gips- og
pinnefjerning.

Nøkkelinfo

Fordeler og ulemper
Det foreligger ingen systematiske oversikter eller RCT som belyser balansen mellom fordeler
og ulemper, men kun de 3 kohortestudier. Forbedringen i funksjonelt resultat er stor (60%
med "excellent and good results" i en tidligere studie, sammenliknet med 92% i foreliggende
kohortestudier). Operasjon av samtidig ustabil distal ulnafraktur vurderes således ut fra
foreliggende kohorte-studier å gi bedre funksjonelt resultat for pasienten samt
minimert risiko for alvorlige komplikasjoner sammenliknet med tidligere studier.

Kvalitet på dokumentasjonen
Selvom studiene er små (totalt 54 pasienter), er tiltroen til resultatene moderat til sterk siden
alle studiene viser sammenliknbare resultater. Forbedringen i funksjonelt resultat er
likeledes stor, uten å samtidig gi flere alvorlige komplikasjoner.

Verdier og preferanser
Pasientenes preferanser vurderes å være entydige siden de fleste pasienter vil ønske seg det
best mulige resultat med minimert risiko for komplikasjoner.
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Ressurshensyn

Rasjonale
Operativ stabilisering av en ledsagende ustabil distal ulnafraktur har forbedret de funksjonelle
resultatene fra 60% "excellent and good" for konservativ behandling til i dag hovedsakelig kun
"excellent and good" ved operativ behandling. Likeledes har introduksjonen av operativ behandling
av en ledsagende ustabil distal ulnafraktur redusert antallet nonunion av distale radius. De få
beskrevne nerveutfall har vært forbigående.

Referanser
Hebe Désirée Kvernmo Associated Fractures of the Distal Ulna DOI 10.1007/978-3-642-54604-4
A Biyani, A J Simison, L Klenerman Fractures of the distal radius and ulna. 7561413
D L Fernandez, D Ring, J B Jupiter Surgical management of delayed union and nonunion of distal
radius fractures. 11279565
David Ring Nonunion of the distal radius. 16039455
David Ring, L Pearce McCarty, Douglas Campbell, Jesse B Jupiter Condylar blade plate fixation of
unstable fractures of the distal ulna associated with fracture of the distal radius. 14751112
M Walz, B Kolbow, G Möllenhoff [Fracture of the distal ulna accompanying fracture of the distal
radius. Minimally invasive treatment with elastic stable intramedullary nailing (ESIN)]. 17123046
Sang Ki Lee, Kap Jung Kim, Ju Sang Park, Won Sik Choy Distal ulna hook plate fixation for unstable
distal ulna fracture associated with distal radius fracture. 22955402 10.3928/01477447-20120822-22
Martin Gschwentner, Rohit Arora, Markus Wambacher, Markus Gabl, Martin Lutz Distal forearm
fracture in the adult: is ORIF of the radius and closed reduction of the ulna a treatment option in
distal forearm fracture? 18465137 10.1007/s00402-008-0645-3
R B Gustilo, J T Anderson Prevention of infection in the treatment of one thousand and twenty-five
open fractures of long bones: retrospective and prospective analyses. 773941

PICO (7.3)

Populasjon: Voksne pasienter uansett alder med ustabil distal radiusfraktur

Intervensjon: Operativ stabilisering av ledsagende distal ulnafraktur

Komparator: Ikke-operativ stabilisering av ledsagende distal ulnafraktur

Alle pasientviktige utfall: Funksjonsskår, Smerter, Komplikasjoner, Reoperasjon.

Utfall Tiltro til
effektestimatene

Relativ
effekt

Ikke-operativ
stabilisering av
ledsagende distal
ulnafraktur

Operativ stabilisering
av ledsagende distal
ulnafraktur

Forskjell
med

Antall inkluderte
(studier),
oppfølgingstid

No Outcomes

PICO Referanser
Hebe Désirée Kvernmo Associated Fractures of the Distal Ulna DOI 10.1007/978-3-642-54604-4
A Biyani, A J Simison, L Klenerman Fractures of the distal radius and ulna. 7561413
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M D McKee, J P Waddell, D Yoo, R R Richards Nonunion of distal radial fractures associated with
distal ulnar shaft fractures: a report of four cases. 8990035
D L Fernandez, D Ring, J B Jupiter Surgical management of delayed union and nonunion of distal
radius fractures. 11279565
David Ring Nonunion of the distal radius. 16039455
David Ring, L Pearce McCarty, Douglas Campbell, Jesse B Jupiter Condylar blade plate fixation of
unstable fractures of the distal ulna associated with fracture of the distal radius. 14751112
M Walz, B Kolbow, G Möllenhoff [Fracture of the distal ulna accompanying fracture of the distal
radius. Minimally invasive treatment with elastic stable intramedullary nailing (ESIN)]. 17123046
David G Dennison Open reduction and internal locked fixation of unstable distal ulna fractures with
concomitant distal radius fracture. 17606057
Sang Ki Lee, Kap Jung Kim, Ju Sang Park, Won Sik Choy Distal ulna hook plate fixation for unstable
distal ulna fracture associated with distal radius fracture. 22955402 10.3928/01477447-20120822-22
Martin Gschwentner, Rohit Arora, Markus Wambacher, Markus Gabl, Martin Lutz Distal forearm
fracture in the adult: is ORIF of the radius and closed reduction of the ulna a treatment option in
distal forearm fracture? 18465137 10.1007/s00402-008-0645-3
R B Gustilo, J T Anderson Prevention of infection in the treatment of one thousand and twenty-five
open fractures of long bones: retrospective and prospective analyses. 773941

PICO Sammendrag
Det foreligger ingen systematiske oversikter eller RCT som har svart på problemstillingen tilbake til
2003, men 3 studier av lavere kvalitet (Ring et al. 2004, Dennison 2007, Lee et al. 2012) har sett på
resultatene av også operativ behandling med låseplate av den ustabile distale ulnafrakturen.
Studien til Ring og medarbeidere (2014) undersøkte retrospektivt 24 pasienter i alderen 18-101 år
(gjennomsnittlig alder 52 år) 26 måneder etter operasjon med en Condylar Blade Plate, og fant 6
"excellent", 15 "good" og 4 "fair" vurdert etter Gartland og Werley-skår modifisert av Sarmiento. Det
var 2 nonunion av distale radius og 1 av distale ulna, og 7 pasienter mått få fjernet den distale
ulnaplaten grunnet ubehag fra denne.
Studien til Dennison (2007) undersøkte retrospektivt 5 pasienter i alderen 47-61 år (gjennomsnittlig
alder 52 år) 12 måneder etter operasjon med en 2.0 mm Y-, T- eller L-formet låseplate fra Fragment
Plating System. Resultatene ble utelukkende vurdert til å være "excellent" og "good" etter Gartland
og Werley-skår. Alle frakturene tilhelet og ingen plater måtte fjernes.
Av de totalt 54 pasientene i de 3 studiene som fikk operert sin ustabile caput eller collum ulna
fraktur med en låseplate hadde 3 pasienter forbigående parestesier fra enten nervus medianus
eller nervus ulnaris, 2 pasienter tilhelet med feilstilling av ulna og utviklet artrose i DRUJ og
smerteplager, og det var 2 nonunion av distale radius og 1 av distale ulna.
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8 - Immobiliseringstid etter operativ behandling med volar vinkelstabil plate

Forskningsspørsmålet er stilt og besvart av Retningslinjepanelet til den danske Sundhedsstyrelsen
(Sundhedsstyrelsen 2014), og forskningsspørsmålet og konklusjonene er adaptert i sin helhet av det norske
Retningslinjepanelet:

Forskningsspørsmålet var:
Hva er effekten av kort (mindre enn 2 uker) sammenliknet med lang (mer enn 5 uker) bandasjeringstid etter
operasjon med volar vinkelstabil plate?

Bakgrunnen for valg av forskningsspørsmål:
Pasienter behandlet med perkutan pinning eller gips/bandasje etter reposisjon og pasienter behandlet med
ekstern fiksasjon blir typisk immobilisert i 5 uker. Med innførelsen av volare vinkelstabile plater anvendes ofte et
mindre restriktivt regime, hvor pasientene tillates oppstart av mobilisering og trening etter ca. 2 uker. Det har
vært reist bekymring om denne tidlige mobiliseringen kan medføre manglende tilheling av skader av bløtdeler og
ben i håndroten som kan ledsage distale radiusfrakturer, men som sjeldent diagnostiseres i det akutte
stadiet (Foreward et al. 2007).
På bakgrunn av dette har Retningslinjepanelet i første omgang ønsket å svare på om tidlig mobilisering er sikkert
for pasientene hva angår tilheling av skader av bløtdeler og ben i håndroten.

Litteratur:
Evidensgrunnlaget utgjøres av én enkelt randomisert studie (Lozano-Calderon et al. 2008). I dette studiet er
pasientene randomisert til 2 grupper. I begge gruppene hadde pasientene konvensjonell gips på de første 2 ukene
etter operasjonen. Deretter fikk den ene gruppen instruksjon i å fjerne en avtagbar bandasje daglig og utføre
bevegøvelser, mens den andre gruppen ikke fikk øvelsesprogram og utelukkende fikk instruksjon om å ta av
bandasjen ved bading. Det ble imidlertid ikke fulgt opp mht. om pasientene hadde fulgt de anviste retningslinjene.
Det ble ikke funnet forskjell i pasientrelaterte effektmål, bevegutslag, grepsstyrke eller røntgenfunn mellom de to
gruppene.
Studiets lengste follow-up tid er 6 måneder, hvilket er mindre enn den valgte oppfølgingen på 6 måneder.
En pasient med tidlig mobilisering og 7 pasienter med sen mobilisering hadde AO gruppe B frakturer. Disse AO
type B frakturene er ikke inkludert i denne retningslinjen. Studiet er imidlertid inkludert siden studien viste at
pasientene med AO type B frakturer som ble operert med volar vinkelstabil plate ikke klarer seg dårligere
sammenliknet med AO type C frakturer (Souer et al. 2009).
I den forefinnende litteraturen er det ikke belyst direkte om ikke-diagnostiserte assosierte skader i håndroten
heler dårligere ved kort immobilisering og dermed på sikt gir problemer. Det er derimot vist at det går likt med
begge grupper hva angår pasientrelaterte utfallsparametre (DASH skår) og smerter.

Kortvarig postoperativ immobilisering etter operasjon med volar vinkelstabil plate

Svak Anbefaling

Overvei bruk av kortvarig bandasjering (under 2 uker) etter operasjon med volar vinkelstabil plate fremfor
lengrevarende bandasjering (over 5 uker)
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Praktisk Info
Hvis man etter stabilisering av den distale radiusfrakturen finner instabilitet skafolunært eller i det
distale radioulnare ledd (DRUJ) ved testing under gjennomlysning (Kwon og Baek 2008), bør denne
problematikken håndteres i henhold til lokale retningslinjer evt. at det konfereres med håndkirurgisk
ekspertise.

Nøkkelinfo

Fordeler og ulemper
Det er verken funnet målbare effekter eller skadevirkninger til kort bandasjeringstid.

Kvalitet på dokumentasjonen
Kvaliteten på evidensen er samlet sett lav.
Kvaliteten er nedgradert grunnet forskjell i frakturtyper samt den relativt korte
oppfølgingstiden (6 måneder). Kvaliteten er også nedgradert grunnet risikoen for manglende
presisjon siden evidensgrunnlaget utgjøres av kun 1 studie.

Verdier og preferanser
Pasientenes preferanser forventes å være noenlunde entydige for tidlig avbandasjering. Tidlig
avbandasjering gir mulighet for tidlig oppstart av øvelser, og vil likeledes lette den daglige
personlige hygiene.

Ressurshensyn
Kostnader og ressursbruk er ikke vurdert.

Rasjonale
I formuleringen av anbefalingen har pasientens verdier og preferanser veiet tungt siden det er vurdert
at de fleste pasienter vil fortrekke tidlig avbandasjering og oppstart av mobilisering etter 2 uker
fremfor å vente 5 uker.

Referanser
Bong Cheol Kwon, Goo Hyun Baek Fluoroscopic diagnosis of scapholunate interosseous ligament
injuries in distal radius fractures. 18219544 10.1007/s11999-008-0126-6
Daren P Forward, Tommy R Lindau, David S Melsom Intercarpal ligament injuries associated with
fractures of the distal part of the radius. 17974874
Santiago A Lozano-Calderón, Sebastiaan Souer, Chaitanya Mudgal, Jesse B Jupiter, David Ring Wrist
mobilization following volar plate fixation of fractures of the distal part of the radius. 18519324
10.2106/JBJS.G.01368
J Sebastiaan Souer, David Ring, Jesse B Jupiter, Stefan Matschke, Laurent Audige, Marta Marent-Huber,
Comparison of AO Type-B and Type-C volar shearing fractures of the distal part of the radius.
19884434 10.2106/JBJS.H.01479
Sundhedsstyrelsen / Danish health and Medicines Authority. National Klinisk Retningslinje for
behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer) ISBN: 978-87-7104-049-4
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PICO (8.1)

Populasjon: Voksne pasienter uansett alder med ustabil distal radiusfraktur behandlet med volar
vinkelstabil plateosteosyntese

Intervensjon: Immobilisering i gips- eller annen avstivende bandasje i < 2 uker

Komparator: Immobilisering i gips- eller annen avstivende bandasje i > 5 uker

Alle pasientviktige utfall: Funksjonsskår, Smerter, Komplikasjoner, Re-operasjon

Utfall Tiltro til
effektestimatene

Relativ
effekt

Immobilisering
i gips- eller
annen
avstivende
bandasje i > 5
uker

Immobilisering
i gips- eller
annen
avstivende
bandasje i < 2
uker

Forskjell med

Antall
inkluderte
(studier),
oppfølgingstid

DASH
etter 3
mnd

Lav
8 pasienter hadde AO
type B frakturer, det
finnes kun 1 RCT som
dekker
forskningsspørsmålet.

DASH
0-100,
hvor 0

er
lavest
skår:

mean
17

mean
19

MD
2 færre
(CI 13 færre - 25 færre )

56 (1 RCT)

DASH
etter 6
mnd

Veldig lav
8 pasienter hadde AO
type B frakturer, det
finnes kun 1 RCT som
dekker
forskningsspørsmålet,
6 måneders
oppfølgingstid er
vesentliforskjellig fra
12 måneder som var
ønsket oppfølgingstid
i PICO-spørsmålet,
konfidensintervallet
var bredt.

DASH
0-100,
hvor 0

er
lavest
skår:

mean
8.1

mean
8.5

MD
0.4 færre
(CI 2.6 færre - 14 færre )

54 (1 RCT)

Smerte
etter 3
mnd

Lav
8 pasienter hadde AO
type B frakturer, det
finnes kun 1 RCT som
dekker
forskningsspørsmålet.

VAS
0-100,
hvor 0

er
lavest
skår:

mean
2.4

mean
2.4

MD
0 færre
(CI 1.7 færre - 3.2 færre )

56 (1 RCT)
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Utfall Tiltro til
effektestimatene

Relativ
effekt

Immobilisering
i gips- eller
annen
avstivende
bandasje i > 5
uker

Immobilisering
i gips- eller
annen
avstivende
bandasje i < 2
uker

Forskjell med

Antall
inkluderte
(studier),
oppfølgingstid

Smerte
etter 6
mnd

Veldig lav
8 pasienter hadde AO
type B frakturer, det
finnes kun 1 RCT som
dekker
forskningsspørsmålet,
6 måneders
oppfølgingstid er
vesentliforskjellig fra
12 måneder som var
ønsket oppfølgingstid
i PICO-spørsmålet,
konfidensintervallet
var bredt.

VAS
0-100,
hvor 0

er
lavest
skår:

mean
8.1

mean
8.5

MD
0.4 færre
(CI 2.6 færre - 14 færre )

54 (1 RCT)

PICO Referanser
Bong Cheol Kwon, Goo Hyun Baek Fluoroscopic diagnosis of scapholunate interosseous ligament
injuries in distal radius fractures. 18219544 10.1007/s11999-008-0126-6
Daren P Forward, Tommy R Lindau, David S Melsom Intercarpal ligament injuries associated with
fractures of the distal part of the radius. 17974874
Santiago A Lozano-Calderón, Sebastiaan Souer, Chaitanya Mudgal, Jesse B Jupiter, David Ring Wrist
mobilization following volar plate fixation of fractures of the distal part of the radius. 18519324
10.2106/JBJS.G.01368
J Sebastiaan Souer, David Ring, Jesse B Jupiter, Stefan Matschke, Laurent Audige, Marta Marent-Huber,
Comparison of AO Type-B and Type-C volar shearing fractures of the distal part of the radius.
19884434 10.2106/JBJS.H.01479

PICO Sammendrag
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9 - Rehabilitering etter operativ behandling

Forskningsspørsmålet er stilt og besvart av Retningslinjepanelet til den danske Sundhedsstyrelsen
(Sundhedsstyrelsen 2014), og forskningsspørsmålet og konklusjonene er adaptert i sin helhet av det norske
Retningslinjepanelet:

Forskningsspørsmålet var:
Hva er effekten av selvstendig trening ved hjelp av nedskrevet treningsplan etter en enkelt instruksjon av
helsepersonell versus supervisert trening mer enn en gang hos ergoterapeut eller fysioterapeut?

Bakgrunnen for valg av forskningsspørsmål:
Etter avbandasjering av en distal radiusfraktur etterspør en stor del av pasientene gjenopptrening. Det er en stor
grad av uensartethet i de tilbud de ulike pasientgruppene får. Noen steder ivaretas gjenopptreningen av
ergoterapeuter som spesialisert gjenopptrening i sykehusregi, mens andre steder henvises pasientene
rutinemessig til kommunal gjenopptrening. Andre får etter instruksjon utlevert et hjemmetreningsprogram. Det
benyttes en del ressurser på trening grunnet det store antallet pasienter. Arbeidsgruppen har derfor funnet det
relevant å svare på hvorvidt selvstendig etter et nedskrevet program eller supervisert trening hos terapeut er mest
nyttig for pasienten.
Det er Retningslinjepanelets vurdering at det er innenfor den utdannede terapeuts kompetanseområde å vurdere
spesifikke treningsteknikker eller behandlingsmodaliteter for den enkelte pasient. Det er derfor ikke spesifisert
hvilke som skal være innholdet i den superviserte treningen.

Litteratur:
Evidensgrunnlaget for forskningsspørsmålet bygger på 3 RCT (Maciel et al. 2005, Krischak et al. 2009, Souer et al.
2011). Det er i tillegg utarbeidet en Cochrane rapport om emnet (Handoll et al. 2006) fra 2006. Den inkluderte
litteraturen er imidlertid av lav kvalitet og strekker seg 30 år tilbake i tid. Likeledes er det funnet to systematiske
oversikter (Bruder et al. 2011, Valdes et al. 2014), hvor en del av studiene er av eldre dato. Derfor er ikke disse
studiene inkludert, og det er her utelukkende fokusert på den mer oppdaterte litteratur.
En studie omhandler konservativt behandlede pasienter, mens to studier omhandler pasienter operert med volar
vinkelstabil plate. Studiene sammenlikner supervisert trening overfor ikke-supervisert trening, men er forskjellige i
forhold til de konkrete intervensjoner.
I studiet med konservativt behandlede pasienter (Maciel et al. 2005) besto den ikke-superviserte treningen i 2
instruksjoner etterfølgende avbandasjeringen. Denne ble sammenliknet med aktivitetsfokusert trening, som
pasientene mottok 4 ganger. Selve innholdet i treningen var ikke nærmere beskrevet.
I den ene studien med opererte pasienter (Krischak et al. 2009) besto den ikke-superviserte treningen i
instruksjon i et hjemmeprogram og utlevering av en dagbok, hvor pasienten skulle skrive ned egen trening. Det
ble gjennomsnittlig registrert 4,6 timer trening per uke. Det ble sammenliknet med 12 ganger supervisert
behandling hos en selvvalgt terapeut, hvor det ble trent 1 gang per uke. Innholdet i den superviserte treningen
var ikke beskrevet. Etter 6 uker og 24 uker ble det ikke påvist forskjell mellom de to gruppene målt med det
pasientrelaterte effektmålet PRWE.
I det andre studiet med opererte pasienter (Souer et al. 2011) ga kirurgen instruksjon i hjemmeøvelser og trening
utover smertegrensen. Kirurgen utleverte også håndleddsbandasje som pasienten selv bestemte bruken av. Det
ble sammenliknet med vanlig ergoterapibehandling. Innholdet og omfanget av denne treningen var ikke nærmere
beskrevet.
I en metaanalyse av disse to studiene var det ingen forskjell mellom en gang instruksjon og selvstendig trening
eller supervisert trening ved ergoterapeut eller fysioterapeut målt med det pasientrelaterte effektmålet DASH og
PRWE etter 6 uker, 3 måneder og 6 måneder. Det er gjennomgående for de tre studiene at pasienter med
komplikasjoner ikke er inkludert.
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Rutinemessig trening hos ergo- eller fysioterapeut kun til pasienter med kompliserte forløp

Råd (Ikke Gradert) Eller Informasjon

Det er god praksis å ikke rutinemessig bruke supervisert trening hos ergo- eller fysioterapeut til pasienter
med ukomplisert forløp, siden det ikke er funnet forskjell i effekt sammenliknet med selvstendig
gjenopptrening med nedskrevet treningsplan etter en enkel instruksjon.
Det er god praksis at alle pasienter som minimum tilbys veiledning og praktisk instruksjon i egen
gjenopptrening etter en distal radiusfraktur uansett behandlingsmetode.

Praktisk Info
Alle pasienter har ved utskrivelsen krav på en legefaglig vurdering av behovet for gjenopptrening.
Pasienter har behov for instruksjon og kunnskap om gjenopptreningsforløpet, samt dosering av daglig
trening og belastning i utførelse av daglige aktiviteter. Utlevering av skriftlig veiledning om disse
forhold og råd om hvor man søker ytterligere veiledning kan med fordel utleveres til pasienten i
forbindelse med avbandasjering.
Supervisert trening hos ergoterapeut eller fysioterapeut med ekspertise i behandling av
håndproblemer kan overveies til pasienter med kompliserte forløp, eksempelvis ved større ødem, tegn
på begynnenede CRPS og/eller smerter.

Nøkkelinfo

Fordeler og ulemper
Det er ingen kjente skadevirkninger av de anførte behandlingsmetodene. Studiene konkluderer
imidlertid med at noen trening vil være nyttig for pasientenes funksjonsnivå.

Kvalitet på dokumentasjonen
Kvaliteten på evidensen er samlet sett lav.
Studiene er generelt preget av stort frafall, manglende blinding og brede konfidensintervall,
hvilket nedgraderer evidensen betydelig.

Verdier og preferanser
Pasientenes preferanser vurderes å ikke være entydige. Det forventes at de fleste pasienter vil
etterspørre trening. Noen pasienter vil imidlertid etterspørre supervisert instruksjon, mens
andre pasienter vil foretrekke enkeltinstruksjon.

Ressurshensyn
Det er ikke gjort vurdering av kostnads- og ressursbruk.

Rasjonale
Alle pasienter har krav på en vurdering av deres gjenopptreningsbehov ved utskrivelse fra sykehuset/
skadelegevakt. Det er en entydig pasientpreferanse å få tilbud om veiledning om gjenopptrening og
om etterførløpet etter en distal radiusfraktur. Pasientenes behov for disse tiltakene er dog ganske
forskjellige.
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På bakgrunn av den foreliggende litteraturen er det ikke evidens for at alle pasienter skal følges i
superviserte treningsforsløp. Det bør imidlertid tas hensyn til den enkelte pasients behov
gjenopptreningsbehov senest ved tidspunktet for avbandasjering.

Referanser
J S Maciel, N F Taylor, C McIlveen A randomised clinical trial of activity-focussed physiotherapy on
patients with distal radius fractures. 16136342
Gert D Krischak, Anna Krasteva, Florian Schneider, Daniel Gulkin, Florian Gebhard, Michael Kramer
Physiotherapy after volar plating of wrist fractures is effective using a home exercise program.
19345766 10.1016/j.apmr.2008.09.575
J Sebastiaan Souer, Geert Buijze, David Ring A prospective randomized controlled trial comparing
occupational therapy with independent exercises after volar plate fixation of a fracture of the distal
part of the radius. 22005860 10.2106/JBJS.J.01452
H H G Handoll, R Madhok, T E Howe Rehabilitation for distal radial fractures in adults. 16856004
Kristin Valdes, Nancy Naughton, Susan Michlovitz Therapist supervised clinic-based therapy versus
instruction in a home program following distal radius fracture: A systematic review. 24508093 10.1016/
j.jht.2013.12.010
Andrea Bruder, Nicholas F Taylor, Karen J Dodd, Nora Shields Exercise reduces impairment and
improves activity in people after some upper limb fractures: a systematic review. 21684488 10.1016/
S1836-9553(11)70017-0

PICO (9.1)

Populasjon: Voksne pasienter uansett alder med ustabil distal radiusfraktur behandlet med volar
vinkelstabil plateosteosyntese

Intervensjon: Supervisert trening ved ergo- eller fysioterapeut

Komparator: Egentrening etter treningsprogram etter instruksjon av helsepersonell ved
avbandasjering

Alle pasientviktige utfall: Pasientrapporterte utfallsparametre (DASH/PRWE), Smerter (VAS)

Utfall Tiltro til
effektestimatene

Relativ
effekt

Egentrening
etter
treningsprogram
etter instruksjon
av
helsepersonell
ved
avbandasjering

Supervisert
trening ved
ergo- eller
fysioterapeut

Forskjell med

Antall
inkluderte
(studier),
oppfølgingstid

DASH
OG
PRWE
etter 8
uker

Veldig lav
Manglende blinding
og stort bortfall,
brede
konfidensintervall,
usikkerhet pga. kun 1
studie.

DASH
0-100,
hvor 0

er lavest
skår:

mean mean
MD
0.42 færre
(CI 0.79 færre - 0.05 færre
)

118 (2
studier)
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Utfall Tiltro til
effektestimatene

Relativ
effekt

Egentrening
etter
treningsprogram
etter instruksjon
av
helsepersonell
ved
avbandasjering

Supervisert
trening ved
ergo- eller
fysioterapeut

Forskjell med

Antall
inkluderte
(studier),
oppfølgingstid

DASH
og
PRWE
etter 6
mnd

Veldig lav
Manglende blinding
og stort bortfall,
usikkerhet pga. kun 1
studie.

DASH
0-100,
hvor 0

er lavest
skår:

mean mean MD
1.1 flere
(CI 2.18 færre - 4.38 flere )

75 (1 studie)

Smerter
etter 3
mnd

Veldig lav
Manglende blinding
og stort bortfall,
brede
konfidensintervall,
usikkerhet pga. kun 1
studie.

VAS
0-100,
hvor 0

er ingen
smerter:

mean mean MD
0.1 flere
(CI 0.46 færre - 0.26 flere )

72 (1 RCT)

Smerter
etter 6
mnd

Veldig lav
Manglende blinding
og stort bortfall,
brede
konfidensintervall,
usikkerhet pga. kun 1
studie.

VAS
0-100,
hvor 0

er ingen
smerter:

mean mean MD
0.4 flere
(CI 0.22 færre - 1.02 flere )

76 (1 RCT)

PICO Referanser
J S Maciel, N F Taylor, C McIlveen A randomised clinical trial of activity-focussed physiotherapy on
patients with distal radius fractures. 16136342
Gert D Krischak, Anna Krasteva, Florian Schneider, Daniel Gulkin, Florian Gebhard, Michael Kramer
Physiotherapy after volar plating of wrist fractures is effective using a home exercise program.
19345766 10.1016/j.apmr.2008.09.575
J Sebastiaan Souer, Geert Buijze, David Ring A prospective randomized controlled trial comparing
occupational therapy with independent exercises after volar plate fixation of a fracture of the distal
part of the radius. 22005860 10.2106/JBJS.J.01452
H H G Handoll, R Madhok, T E Howe Rehabilitation for distal radial fractures in adults. 16856004
Kristin Valdes, Nancy Naughton, Susan Michlovitz Therapist supervised clinic-based therapy versus
instruction in a home program following distal radius fracture: A systematic review. 24508093 10.1016/
j.jht.2013.12.010
Andrea Bruder, Nicholas F Taylor, Karen J Dodd, Nora Shields Exercise reduces impairment and
improves activity in people after some upper limb fractures: a systematic review. 21684488 10.1016/
S1836-9553(11)70017-0

PICO Sammendrag
Evidensgrunnlaget for forskningsspørsmålet bygger på 2 RCT (Krischak et al. 2009, Souer et al. 2011).
Det er i tillegg utarbeidet en Cochrane rapport om emnet (Handoll et al. 2006) fra 2006. Den inkluderte
litteraturen er imidlertid av lav kvalitet og strekker seg 30 år tilbake i tid. Likeledes er det funnet to
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systematiske oversikter (Bruder et al. 2011, Valdes et al. 2014), hvor en del av studiene er av eldre
dato. Derfor er ikke disse studiene inkludert, og det er her utelukkende fokusert på den mer
oppdaterte litteratur.
I den ene studien med opererte pasienter (Krischak et al. 2009) besto den ikke-superviserte treningen i
instruksjon i et hjemmeprogram og utlevering av en dagbok, hvor pasienten skulle skrive ned egen
trening. Det ble gjennomsnittlig registrert 4,6 timer trening per uke. Det ble sammenliknet med 12
ganger supervisert behandling hos en selvvalgt terapeut, hvor det ble trent 1 gang per uke. Innholdet i
den superviserte treningen var ikke beskrevet. Etter 6 uker og 24 uker ble det ikke påvist forskjell
mellom de to gruppene målt med det pasientrelaterte effektmålet PRWE.
I det andre studiet med opererte pasienter (Souer et al. 2011) ga kirurgen instruksjon i hjemmeøvelser
og trening utover smertegrensen. Kirurgen utleverte også håndleddsbandasje som pasienten selv
bestemte bruken av. Det ble sammenliknet med vanlig ergoterapibehandling. Innholdet og omfanget
av denne treningen var ikke nærmere beskrevet.
I en metaanalyse av disse to studiene var det ingen forskjell mellom en gang instruksjon og selvstendig
trening eller supervisert trening ved ergoterapeut eller fysioterapeut målt med det pasientrelaterte
effektmålet DASH og PRWE etter 6 uker, 3 måneder og 6 måneder. Det er gjennomgående for de tre
studiene at pasienter med komplikasjoner ikke er inkludert.

PICO (9.2)

Populasjon: Voksne pasienter uansett alder med distal radiusfraktur behandlet konservativt
(reposisjon og gips)

Intervensjon: Supervisert trening ved ergo- eller fysioterapeut

Komparator: Egentrening etter treningsprogram etter instruksjon av helsepersonell ved
avbandasjering

Alle pasientviktige utfall: Pasientrapporterte utfallsparametre (DASH, PRWE), Smerter (VAS)

Utfall Tiltro til
effektestimatene

Relativ
effekt

Egentrening
etter
treningsprogram
etter instruksjon
av
helsepersonell
ved
avbandasjering

Supervisert
trening ved
ergo- eller
fysioterapeut

Forskjell med

Antall
inkluderte
(studier),
oppfølgingstid

PRWE 6 uker
Oppfølgingstid
6 uker

Veldig lav
Ingen blinding,
usikkerhet pga kun 1
publisert studie.

mean mean
MD
6.8 færre
(CI 25.55 færre - 11.95
flere )

35 (1 RCT)

PRWE etter 6
mnd
Oppfølging
etter 6 mnd

Veldig lav
Usikkerhet pga kun 1
publisert studie, bredt
konfidensintervall,
ingen blinding og 19%
bortfall.

mean mean
MD
5.1 færre
(CI 24.33 færre - 14.03
flere )

33 (1 RCT)
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Utfall Tiltro til
effektestimatene

Relativ
effekt

Egentrening
etter
treningsprogram
etter instruksjon
av
helsepersonell
ved
avbandasjering

Supervisert
trening ved
ergo- eller
fysioterapeut

Forskjell med

Antall
inkluderte
(studier),
oppfølgingstid

Smerter etter
6 uker
Oppfølging
etter 6 uker

Veldig lav
Ingen blinding,
usikkerhet pga kun 1
publisert studie, bredt
konfidensintervall.

VAS
0-100,
hvor 0

er ingen
smerter:

mean mean
MD
5.5 færre
(CI 23.03 færre - 12.03
flere )

35 (1 RCT)

Smerter

Veldig lav
Ingen blinding,
usikkerhet pga kun 1
publisert studie, bredt
konfidensintervall,
19% bortfall.

VAS
0-100,
hvor 0

er ingen
smerter:

mean mean
MD
8.4 færre
(CI 27.07 færre - 10.27
flere )

33 (1 RCT)

PICO Referanser
J S Maciel, N F Taylor, C McIlveen A randomised clinical trial of activity-focussed physiotherapy on
patients with distal radius fractures. 16136342
Gert D Krischak, Anna Krasteva, Florian Schneider, Daniel Gulkin, Florian Gebhard, Michael Kramer
Physiotherapy after volar plating of wrist fractures is effective using a home exercise program.
19345766 10.1016/j.apmr.2008.09.575
J Sebastiaan Souer, Geert Buijze, David Ring A prospective randomized controlled trial comparing
occupational therapy with independent exercises after volar plate fixation of a fracture of the distal
part of the radius. 22005860 10.2106/JBJS.J.01452
Kristin Valdes, Nancy Naughton, Susan Michlovitz Therapist supervised clinic-based therapy versus
instruction in a home program following distal radius fracture: A systematic review. 24508093 10.1016/
j.jht.2013.12.010
Andrea Bruder, Nicholas F Taylor, Karen J Dodd, Nora Shields Exercise reduces impairment and
improves activity in people after some upper limb fractures: a systematic review. 21684488 10.1016/
S1836-9553(11)70017-0

PICO Sammendrag
Evidensgrunnlaget for forskningsspørsmålet bygger på 1 RCT (Maciel et al. 2005). Det er i tillegg
utarbeidet en Cochrane rapport om emnet (Handoll et al. 2006) fra 2006. Den inkluderte litteraturen er
imidlertid av lav kvalitet og strekker seg 30 år tilbake i tid. Likeledes er det funnet to systematiske
oversikter (Bruder et al. 2011, Valdes et al. 2014), hvor en del av studiene er av eldre dato. Derfor er
ikke disse studiene inkludert, og det er her utelukkende fokusert på den mer oppdaterte litteratur.
I det ene studiet med konservativt behandlede pasienter (Macile et al. 2005) besto den ikke-
superviserte treningen i 2 instruksjoner etterfølgende avbandasjeringen. Denne ble sammenliknet
med aktivitetsfokusert trening, som pasientene mottok 4 ganger. Selve innholdet i treningen var ikke
nærmere beskrevet.

Behandlingsretningslinjer for håndleddsbrudd hos voksne - Norsk Ortopedisk forening - Den Norske Legeforeningen

92 of 108

16136342
19345766
22005860
24508093
21684488


10 - Høringssvar

Norsk ortopedisk forenings behandlingsretningslinjer for håndleddsbrudd
Norsk ortopedisk forening har utarbeidet behandlingsretningslinjer for håndleddsbrudd. Formålet med
retningslinjene er å gi evidensbaserte anbefalinger for når pasienter bør vurderes operert og hvilken
behandlingsstrategi og gjenopptrening som bør benyttes. Retningslinjene vil dermed være med å bidra til å
sikre en ensartet høy kvalitet på tvers av helseforetak og sykehus og representerer en ny generasjon verktøy
for kunnskapsstøtte i klinisk praksis. Disse retningslinjene har nå vært ute på høring hos medlemmene i
Norsk ortopedisk forening.

Behandlingsretningslinjene har vært ute på høring i perioden 20. oktober til 14. november 2014. Totalt har
det vært 621 ulike personer som har logget seg inn på www.håndleddsbrudd.no i høringsperioden.
Fordelingen nasjonalt er spredt utover hele landet, og 135 personer har vært inne på nettsiden opptil 6
ganger. Ved innloggingen har man brukt mobiltelefon og nettbrett i mer enn 1/3 av tilfellene.
Retningslinjepanelet har mottatt 7 høringssvar ved utgangen av høringsfristen. Det har vært noen
applauderinger av flotte retningslinjer, noen faglige kommentarer vedr. innholdet og spesielt i forhold til nye
publikasjoner, samt noen forslag til forbedringer utformingsmessig.
Vi takker Nofs medlemmer for innspillene, som alle har bidratt til å gjøre retningslinjene bedre.
Vi vet at det i mangelen av retningslinjer kan det være vanskelig for den enkelte å oppdatere seg, og spesielt
vanskelig er det når resultatene i de mange artiklene spriker. Hvilke artikler skal vektlegges? En annen ting vi
har opplevd er at det fortsatt er forvirring rundt bruken av metaanalyser. Vi vil her bare poengtere at der
flere studier inngår i metaanalyser, kommenteres de enkelte utfallsparametrene vanligvis samlet. For
oppdatert beskrivelse av metodikken henviser vi til kapittel 1 i retningslinjene og referansene som er oppgitt
der. For de respektive søkekriteriene er disse de samme som de vi benyttet i Kunnskapssenterrapporten
som ble publisert i fjor (Rapport fra Kunnskapssenteret nr 03 - 2013 - Behandling av håndleddsbrudd hos
voksne), med inklusjon av også randomiserte kontrollerte studier (RCT).
Vi har i løpet av de siste månedene opplevd at det er publisert flere studier etter at vi gjorde vårt siste søk og
metaanalyser.
Studien til Costa og medarbeidere (http://www.bmj.com/content/349/bmj.g4807) ble publisert 5. august i år,
og sammenlikner bruken av volare låseplater med perkutan pinning hos voksne over 18 år. Studien har
riktignok et pragmatisk design. Den gir en viss usikkerhet med hensyn til seleksjonsbias og kan dessuten ha
manglende overførbarhet i og med manglende inklusjonskriterier. Studien er likevel den største studien per
dags dato som belyser temaet. DASH-skår etter 12 måneder er i favør av volare låseplater, dog ikke
signifikant. Vi har forespurt førsteforfatter av studien om supplerende data for å kunne oppdatere
metaanalysen vår. Vi har fått til svar at disse sannsynligvis vil bli publisert ved årsskiftet. Studien blir derfor
ikke inkludert i nåværende versjon av retningslinjene.
ORCHID-studien til Bartl og medarbeidere ble publisert den 14.11.2014 (Dtsch Arztebl Int 2014; 111(46):
779-87), og er heller ikke inkludert i våre metaanalyser. I studien har man randomisert pasienter > 65 år med
komplekse intraartikulære frakturer til enten operativ eller konservativ behandling og hvor pasientene er
fulgt opp i ett år. Vi har sett at DASH-dataene går i favør av volare låseplater, dog ikke signifikant i denne
enkeltstudien. Bartl og medarbeidere har imidlertid selv utført en metaanalyse av egne data og dataene til
Arora og medarbeidere fra 2011. I denne analysen blir dataene signifikante i favør av volare låseplater både
etter 3 og 12 måneder, men forskjellen ansees ikke som klinisk relevant siden den er under 10 poeng. Også
livskvalitetsdataene går i favør av volare låseplater, med signifikante verdier ved 1 års oppfølging.
Likeledes foreligger det nå på nettet en studie av Zhang og medarbeidere (Zhang et al. 2014 - in press) som
heller ikke er inkludert i retningslinjen. Studien sammenlikner plater med ekstern fiksasjon, og har inkludert
6 RCT, hvorav 4 som har benyttet volare låseplater. I denne metaanalysen finner man signifikante resultater i
favør av plater både etter 3, 6 og 12 måneder, dog er forskjellen klinisk relevant kun etter 3 måneder (15.6
DASH-poeng i favør av plater), mens forskjellen etter 6 og 12 måneder er hhv 4 og 6 poeng.
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På bakgrunn av ovennevnte har vi justert styrken på par av anbefalingene, selv om det ikke foreligger noen
RCT som går i favør av verken ekstern fiksasjon eller konservativ behandling fremfor plating. Begrunnelsen
for endret styrkeangivelsen på anbefalingen skyldes imidlertid at forskjellen i favør av plater ikke er av en
sikker klinisk relevant størrelse. Skulle det bli endringer som følge av vårt fremtidige søk og nye
metaanalyser, vil medlemmer av Nof få et varsel dersom anbefalingen endres.
Vi har som sagt gått gjennom kommentarer vi har mottatt og inkorporert endringer som vi både tror
tydeliggjør og hever kvaliteten på retningslinjene.
Vi vil også lage en hensiktsmessig plan for oppdatering av søk som gjør at vi kan ha en dynamisk
oppdatering av retningslinjene. En slik dynamisk oppdatering er kanskje den største fordelen ved å bruke
MAGIC-plattformen for retningslinjearbeidet. Det er fremover mulig å komme med kommentarer, som må
gjøres mens man er innlogget og inne i det aktuelle avsnittet i retningslinjene slik at kommentarene lagres
der. Disse vil bli vurdert ved neste oppdatering av retningslinjene.

Vennlig hilsen Retningslinjepanelet,
Hebe D. Kvernmo (leder)
Leiv Magne Hove
Adalsteinn Odinsson
Yngvar Krukhaug

_____
Høringssvar:

[Gmail] Hebe Désirée Kvernmo <hebe.kvernmo@gmail.com>
Retningslinjer for behandling av håndleddsbrudd
Knut <knst@online.no> 21. oktober 2014 kl. 14.48
Til: hebe.kvernmo@gmail.com
Det ser ut til at dere er kommet til gode retningslinjer etter nå mere 7 års arbeide. Jeg synes dette er ryddig
og greit (det må jeg vel ettersomde bekrefter Alho's og mine anbefalinger fra forrige årtusen). "Aller
Achtung"for ryddighet i linjene dere anbefaler. Nå er det opp til behandlerne å følge anbefalingene. Det er
der problemene vel er størst. I alle fall: Gratulerer

Knut Strømsøe
_____

[Gmail] Hebe Désirée Kvernmo <hebe.kvernmo@gmail.com>
Fwd: Behandlingsretningslinjene for håndleddsbrudd
Alexander Seldal <alexanderseldal@gmail.com> 21. oktober 2014 kl. 16.26
Til: Hebe Désirée Kvernmo <hebe.kvernmo@gmail.com>
Hei Hebe!
Sikkert et overflødig innspill men for ordens skyld: regner med dere har registrert denne nypubliserte
studien? Den suverent største randomiserte studien til nå såvidt meg bekjent.
Ses på høstmøtet?
Mvh Alex
_____

[Gmail] Hebe Désirée Kvernmo <hebe.kvernmo@gmail.com>
Retningslinjer håndleddsbrudd.no
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owesen@getmail.no <owesen@getmail.no> 26. oktober 2014 kl. 21.54
Til: hebe.kvernmo@gmail.com
Hei!

Fint med retningslinjer. Mye nyttig og bra informasjon, men kanskje litt rotete og dels vanskelig å finne frem
når man er i en situasjon uten alt for mye tid til å lete frem det viktigste. Foreslår å legge kapittel 4, 7, 8 og 9
først og 1 og 2 (bakgrunnsinfo/litteratur) kun i menyen til venstre. Punkt 3 er vel nærmest overflødig. Det er
retningslinjene for operasjonsindikasjon/operasjonsmetode som er mest relevante å lese om når man går
inn på sidene, ikke nødvendigvis forskningen som ligger bak anbefalingene. Det blir mer hvis man har mye
tid eller er spesielt interessert i hva som ligger bak anbefalingene.

Vennlig hilsen
Christian Owesen
Lis, Ortopedisk avd.
Ahus
_____

[Gmail] Hebe Désirée Kvernmo <hebe.kvernmo@gmail.com>
Nofs retningslinje for håndleddsbrudd
tanja.kostuj@t-online.de <tanja.kostuj@t-online.de> 8. november 2014 kl. 15.09
Svar til: "tanja.kostuj@t-online.de" <tanja.kostuj@t-online.de>
Til: "hebe.kvernmo@gmail.com" <hebe.kvernmo@gmail.com>
Hei!

Retninglinjen er blitt ganske klar - jeg liker spesielt den kritiske synsvnkel på evidensen av de enkelte
studiene!

Tusen takk for insatsen til hele gruppen!

Tanja Kostuj
_____

[Gmail] Hebe Désirée Kvernmo <hebe.kvernmo@gmail.com>
høring håndleddsfrakturer
Stutzer, Jens-Meinhard <Jens-Meinhard.Stutzer@helse-mr.no> 8. november 2014 kl. 18.44
Til: "hebe.kvernmo@gmail.com" <hebe.kvernmo@gmail.com>
Hei

Jeg synes den nye retningslinjen har blitt veldig bar, gratulerer til et vellykket arbeid!
Det eneste jeg fant som ikke er diskutert er noe under «operasjonstidspunkt». Det er en pågående diskusjon
om man skal vente med å operere til den akutte ødemfasen er over hvis man ikke opererer akutt, for å
unngå å sette et tilleggstraume i den pågående ødem- og innflammasjonsfasen. Tilsvarende standarden i
operativ behandling av ankelfrakturer.
Retningslinjen skriver at det er ikke en ulempe å vente noen dager, men ingenting om det er en fordel å
vente.

Med vennleg helsing
Jens-Meinhard Stutzer
seksjonsoverlege, klinikk for kirurgi molde
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Klinikk for kirurgi Molde
Helse Møre og Romsdal HF
_____

[Gmail] Hebe Désirée Kvernmo <hebe.kvernmo@gmail.com>
Nofs retningslinje for håndleddsbrudd
Jon Olav Drogset <Jon.O.Drogset@ntnu.no> 10. november 2014 kl. 20.47
Til: Hebe Désirée Kvernmo <hebe.kvernmo@gmail.com>
Kopi: "Vilhjalmur R. Finsen" <medlemsportalen@legeforeningen.no>
Til retningslinjekomiteen,

Se under.

Mvh
Jon Olav Drogset
Jon Olav Drogset, MD,PhD Professor and Orthopaedic Surgeon Department of Orthopedic Surgery
Trondheim University Hospital and Norwegian University of Science and Technology Trondheim,Norway
Phone: +47 92064873 E-mail: jon.o.drogset@ntnu.no
On 09.11.2014 21:00, Vilhjalmur R. Finsen wrote:
For å svare på denne meldingen, gå til: http://legeforeningen.no/Community/
Meldinger/?uid=007219157088156242032103041121040229251036229026
Jon Olav,
Jeg er takknemlig om du sender dette videre til retningslinjekommiteen. Jeg vet at det er et slag i luften, men
likevel.
Jeg så på retningslinjene rett etter høstmøtet. Da jeg prøvde igjen idag, fikk jeg det ikke til.
Av det som slo meg på det raske første gjennomsynet er blant annet at det ikke står noe, så vidt jeg kunne
se, om hvordan de studiene som er lagt til grunn for retningslinjene er valgt ut. Videre var det ikke mulig å
finne referansene. De skulle stå under en egen fane som jeg ikke fant.
Kvernmo sa på generalforsamlingen at det ikke fantes resultater som gårt på alder. Dette er ikke riktig. Det
finnes en rekke studier og en stor metaanalyse med et 20-talls arbeider på frakturer hos eldre. Vår egen
studie ble også analysert med hensyn til alder. Saken er vel at disse arbiede ikke er tatt med i utarbeidelsen
fordi en har syntes at de var av for dårlig kvalitet. Likevel; er det en rekke arbeider av middels kvalitet som
viser at eldre ikke tjener på opprettelse av skjelettet (=operasjon), så kan en ikke bare se bort fra dem og
selv ta en beslutling ut av luften. "Alle med ustabile frakturer bør opereres - uten hensyn til alder. Mer enn
10 grader dorsal vinkling, 2 mm ulna pluss osv". Flere tusen gamle damer kommer til å bli operert hvert år i
Norge uten at det er noe som tyder på at de vil tjene på det på sikt (etter 6-12 måneder) og med en 10-15%
risiko for å måtte re-opereres.
Det er en ulykke at det er kommet slike retningslinjer. NPE er glade for dem. Endelig har de noe å holde sege
til. Resultatene av behandlingen for distal radius fraktur er uberegnelig. Noen ganger blir det et dårlig klinisk
resultat på tross av lite feilstilling og vanligvis blir det et godt klinisk resulgtat på tross sav stor feilstilling. Alle
som har et dårlig resultat og der retningslinjene til ortopedisk forening ikke er fulgt, vil derfor få medhold i
NPE. Det igjen vil gjøre at de fleste vil følge retningslinjene og tusener av gamle damer....hvert år!!
Med hilsen
Vilh. Finsen
_____

[Gmail] Hebe Désirée Kvernmo <hebe.kvernmo@gmail.com>
Høringsuttalelse
Sondre Stafsne Hassellund <sostha@ous-hf.no> 14. november 2014 kl. 11.08
Til: "hebe.kvernmo@gmail.com" <hebe.kvernmo@gmail.com>
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Sender over høringsuttalelse vedr retningslinjene for distale radiusfrakturer.

Sondre Hassellund

ikke sensitiv

Høringsuttalelse radius.doc
33K

Høringsuttalelse vedrørende nasjonale retningslinjer for distale radiusfrakturer

Vi vil først berømme komiteen i sin helhet og Hebe Kvernmo og Yngvar Krukhaug i særdeleshet for det
grundige arbeidet med disse retningslinjene.

Til punkt 3 – Sterk anbefaling for operasjon av ustabile brudd uansett alder
Det er nå lagt inn en sterk anbefaling for operasjon hos pasienter med ustabile brudd uavhengig av alder.
Dette er endret fra versjonen for ett år tilbake der ”eldre” var skilt ut som egen gruppe. Vi kan ikke se at det
den siste tid har tilkommet nye publikasjoner som understøtter at man skal gjøre en endring.
Ila de siste årene har det imidlertid kommet publikasjoner som har sett på ”eldre” spesifikt. Studien til Arora
(1) er omtalt i bakgrunnsteksten. Imidlertid oppfattes det å være en skjevhet i hvordan dataene presenteres.
I det ene øyeblikket brukes studien som dokumentasjon for at pasientene bør opereres da de har det bedre
enn den konservative gruppen etter 3 mnd. På den annen side underkommuniseres ulikhet i komplikasjoner
mellom gruppene. Feilstilling i den konservative gruppen framstilles som en komplikasjon, men dette ligger i
studiens natur.
Studien til Azzopardi fra 2005 (2) randomiserte mellom gips eller pinner og gips. Det ble ikke funnet
signifikant forskjell i annet enn radiologiske parametre og utslag i ulnar deviasjon. I tillegg er det framlagt
data fra en studie av Bartl mfl. (3) hvor 185 pasienter over 65 år med C-frakturer ble randomisert til VLP eller
gips. De konkluderer med at kirurgi ikke er superiørt konservativ behandling, og at gipsbehandling bør være
primærbehandling i denne aldersgruppen.
Vi synes det er lagt lite vekt på komplikasjoner ved operativ behandling og i flere publikasjoner ligger raten
på komplikasjoner som fordrer reoperasjon mellom 10 og 20 % (enkelte høyere) hos pasienter operert med
plate (1, 4, 5, 6,7,8, 9). Det ligger i premissen for retningslinjen at ved en sterk anbefaling ”skal fordelen med
intervensjon klart overgå ulemper eller skademuligheter”. Vi er ikke enig i at man med dagens datagrunnlag
kan trekke en slik konklusjon hos eldre. Vi anbefaler en deling mellom voksne og eldre som det var lagt opp
til i forrige versjon av retningslinjene.

Til punkt 4 - Instabilitetsvurdering
I retningslinjen står det at man skal vurdere instabilitetskriteriene ut fra røntgenbilder evt. etter reponering.
Det bør klargjøres om de radiologiske parametrene skal vurderes før eller etter reposisjon. Dersom det ikke
foreligger klar dokumentasjon for at dette skal gjøres på pre-reposisjonsbilder er det rimelig at det gjøres på
post-reposisjonsbilder. Ellers vil man komme i en situasjon der man anbefaler operasjon uten å ha
dokumentasjon for dette.
Slik retningslinjen nå er utformet legges det opp til en klar anbefaling om operasjon for ikke-disloserte
frakturer med dorsal knusning. Dette på bakgrunn av at dorsal knusning er en prediktor for dislokasjon.
Samtidig er det alder som er den viktigste parameteren for sekundær dislokasjon. Ved et skille mellom
”voksne” og ”eldre” som i fjor må man vurdere å fjerne dette punktet. Hos eldre finnes det dårligere
sammenheng mellom dislokasjon og funksjon (1, 6, 11,12). Hos yngre må man forvente at brudd i god
stilling, men med dorsal knusning, har større egenstabilitet. I retningslinjen fra den danske
Sundhedsstyrelsen (10), som ellers er adaptert i stor grad, er det notert at ”det er god praksis å følge
velreponerte frakturer med dorsal knusning med tette kontroller eller overveie primær operasjon”. Det
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kommer ikke fram hvilken ny dokumentasjon som ligger til grunn for at disse bruddene kun skal anbefales
operasjon i Norge.
Til punkt 6 - Operasjonstidspunkt
Ut fra teksten ”Tilstreb et avtalt operasjonstidspunkt med pasienten innen 3-5 dager” får man inntrykk av at
det er dokumentasjon for at bruddene skal opereres innen 3-5 dager fra skaden. I bakgrunnsteksten går det
fram at tidsangivelsen er fra operasjonsindikasjonen stilles, og man har ikke har kunnet påvise bedret
funksjon ved tidlig behandling. Dette bør gjenspeiles i overskriften ved å legge til ”fra man har funnet
operasjonsindikasjon”. Dette følger av kommentaren til punkt 4.

Konklusjon
En klar anbefaling i en nasjonal retningslinje vil kunne ha hemmende føringer for videre forskning.
Retningslinjens operasjonsanbefaling hos alle voksne med ustabile radiusfrakturer kan tyde på at
litteraturen er ”sterk og klar”, noe mange ikke vil kjenne seg igjen i. Tvert imot tyder diskrepans i litteraturen
på at grundig informasjon og individuelle tilpasninger til den enkelte pasient må være riktig vei og gå. For
eksempel vil en bedre funksjon etter 3 mnd for mange ikke være tilstrekkelig for å ønske operasjon dersom
man for vite at forskjellen forsvinner i løpet av månedene som følger. Dette vil nok i særlig grad gjelder den
eldre aldersgruppen. En klar retningslinje vil ikke nødvendigvis komme pasientene til gode.

Det virker ikke riktig å vektlegge bedring etter 3 mnd som et tungtveiende argument mens man neglisjerer
relativt hyppige reoperasjoner i gruppen som opereres med plater.

Retningslinjen vil for eldre pasienter kunne gi juridiske føringer som vi mener litteraturen ikke gir grunnlag
for. Dette kan lett føre til mange uberettigete klagesaker hvor ORIF ikke er utført hos eldre.

Slik retningslinjen nå foreligger, anbefales operasjon sterkt hos alle med dislokerte brudd. Dette sett
sammen med en svak anbefaling for plating vil sannsynligvis føre til at flere pasienter behandles operativt
med større inngrep enn i dag. Det er de eldre pasientene som hovedsaktig vil stå for økningen. Vi mener det
er feil vei å gå for evt. marginalt bedret funksjon, men med større risiko for komplikasjoner og
reoperasjoner. Dette bør evalueres i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Kostnadene er relativt store ved
platebehandling. Når man også vurderer behovet for senere reoperasjoner på bakgrunn av komplikasjoner
til metoden, vil dette medføre at en kostbar metode implementeres uten at den nødvendige vitenskaplige
dokumentasjon er til stede. En ny operasjonsmetode eller et nytt medikament må vurderes opp mot
potensielle komplikasjoner og de kostnader det har både for pasienten og for samfunnet.

Referanser:
1) Arora R,, Lutz M, Deml C, Krappinger D, Haug L, Gabl M, A Prospective Randomized Trial Comparing
Nonoperative Treatment with Volar Locking Plate. Fixation for Displaced and Unstable Distal Radial Fractures
in Patients Sixty-five Years of Age and Older,J Bone Joint Surg Am. 2011;93:2146-531
2)Azzopardi T, Herendorfer s, Coulton T, Abela M. Unstable extra-articular fractures of the distal radius. J
bone and joint (Br). 2005; 87 b: 837-840
3)Bartl m. fl, abstrakt 59, s.258., Orthopaedic trauma association, Florida, okt 2014
4)Knudsen R, Bahadirov Z, Damborg F. High rate of complications following volar plating of distal radius
fractures. Dan Med J
5)Williksen JH, Frihagen F, Hellum JC, Kvernmo HD, Husby T. Volar locking plates versus external fixation and
adjuvant pin fixation in unstable distal fractures: a randomized, controlled study. J Hand Surg Am. 2013
Aug;38(8):1469-76. doi: 10.1016/j.jhsa.2013.04.039.
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