


Achilles 



Summe-opgaver: 
• Achilles-skader 

• 11 årig dreng der spiller fodbold x 3/uge + kamp 

• Træner og forældre ser at han er begyndt at halte, men 
kan godt spille videre. Der har ikke været noget traume 

• Drengen er sund & rask, uden medicinering. 

• Når først han bliver varm, går det rimeligt, men kan så få 
smerter bag efter (aften, nat og næste dag).  

• Træner, forældre og egen læge vurderer at der er tale om 
achillesseneskade.  

• Er der behov for uddybbende spørgsmål, og i så fald 
hvilke? 

• Hvilke test vil I foretage? 

• Hvilke undersøgelser vil I foretage? 

• Hvilken behandling vil I give/anbefale? 

 



Disposition 

• Anatomi 

• Skadesdefinitioner 

• Risikofaktorer 

• Symptomer og inddeling 

• Undersøgelser 

• Behandling 

• Andre/diff.diag. 



Anatomi 

• Kroppens største sene (MEN! Størrelse//træk     ) 

• Tværsnitsareal ½ cm² 

• Triceps Surae (M.Gastrocnemicus+M.Soleus) + 
M.Plantaris(90-93%) ! ! ! 1//2 leds muskel (skade-udstræk) 

• Hæfter: Tuber Calcanei 

• INGEN seneskede(synovialis) (men parathenon) 

• Vaskulariseringen ringest 2 cm. proximalt for 
hæftet (hyppigste ruptur sted) 

• Bursa: Tendinis Calcanei +Subcutanea 
Calcanea 



Skråfibre af soleus→inversion af 

hæl→antipronerenerende (ved hæl isæt) 



Hyperpronation→  >12° 

“Too many toes” sign 
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Skadesdefinitioner 

• Akutte  (Mindre end 3 mdr.) 

 

 

• Kroniske (Mere end 3 mdr.) 

 
SPROG!!!!! Læger//Patienter: 

Læge kronisk= varighed 

Patient kronisk=kan ikke helbredes 
Så nævn ikke ordet kronisk                   patienten hører ikke resten af samtalen! 

                                                              Compliance nedsættes væsentligt 



Skadesdefinitioner 

 

Achillesseneskade ≠ Achillesseneskade 

 
Der findes 10-12 forskellige typer, 

Der skyldes 10-12 forskellige ting (ætiologi), og 

Der skal behandles på 10-12 forskellige måder. 



Skadesdefinitioner 

• Akutte 

 

• Achilles ruptur 

 

• Delvis achilles ruptur 

 

• Tennis ben (muskoloskeletale overgang) 



Skadesdefinitioner 

• Kroniske 
 

• Tendinopati (tendinose(mucoid degeneration)+tendinitis) 
• Peritendinitis (paratenonitis) 
• Bursitis (flere) 
• Entesopati 
• Morbus Haglund****** 
• Morbus Sever~~~~~~~~ 
• Senexanthomer/hyperlipidæmi 
• Andre aflejringssygdomme 

 



Achilles-skader 

• 10-12 forskellige skader der ALLE kaldes 
achillesseneskade. 

 

• MEN 

 
• Skyldes flere forskellige ting, og skal behandles 

på forskellige måder 



Skadesdefinitioner 

• HUSK: Kolesterol, Urinsur gigt, Mb. 
Becherew/spondylitis Anchylopoeitica, 
Psoriasisarthrit, reaktiv arthrit m.fl. 

 

 

• HUSK: Langvarig asymptomatisk periode inden 
symptomer (måneder, muligvis år) 



Risikofaktorer 1 

• Interne Faktorer 
 

• Hyperpronation 
• Reduceret bevægelighed (F.eks. Stram achilles) 

• Varus deformitet 
• Anisomeli 
• Alder, Vægt, lokal hypoxi 
• COL5A1 og TNC generne 



Risikofaktorer 2 

• Externe Faktorer 

 

• Træningsfejl (F.eks. Forfodslander, outtoeing, hårdt 
underlag, for hurtig øgning i træningsmængde) 

• Dårlige sko (F.eks. Fodboldhælkappe +militærstøvler + stødabsorbering) 

• NB! Forfodsnedfald              bred forfod 

            sko løse i bagfod                friktion mellem sko 
og achilles/calcaneus 



Symptomer Midtsene achilles 

• Smertetriade → ”Løbe skaden væk” 

• Morgenstivhed 

• Smæld → Tænk ruptur & ”Tennis leg” 



Undersøgelse 1 

• Anamnese 

• Inspektion  

• Palpation 

Flex/ext. (flytter smerten→tendinose/nitis) 

Flex/ext. (Bliver smerten→Peritendinose/partenonitis) 

• Thomsons Squeeze test (ruptur, NB! Tennis Leg) 

• Ultralyd 

• MR (ingen (større) værdi her) 

• Røntgen(Ingen (større)værdi her (tumor, inf., stresfraktur, Haglund) 

• Evt. løbestilsanalyse 



Undersøgelse 2 

• Feissline=mediale malleol + tuberculum 
naviculare + caput 1.metatars) 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Vurdering af fod: ovenstående, glasplade, aftryk, pedograph m.fl. 

 
 

  
  

Naviculare under Feisslinen→ 

lav svang/hyperpronation 

Se slitage på fodtøj 
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Achilles  
 



Behandling 1 (kroniske) 

• Eccentrisk træning  (dokumenteret eff.) 
• Udstrækning (Ikke veldokumenteret) 
• Kirurgi (dokumenteret (bedre studier→mindre dokumentation)) 
• Steroid injektion (dokumenteret eff. MEN!) 
• NSAID (dokumenteret eff. MEN!) 
               SUNDHEDSSTYRELSEN! 
                HELING BINDEVÆV! 
                       Aldrig Alene! 
• Korrigere fejlstillinger (dokumenteret eff.) 
• Træningsreduktion (dokumenteret eff.) 

 
 



Behandling 2 (kroniske) 
• Operation  
• jo bedre studier des dårligere dokumentation 
• 11% får komplikationer 
• 1% kræver reoperation 
• Peritendinitis: 80 % godt resultat 
• Tendinose: 70 % godt resultat 
• Entesopati: 80% godt resultat 
           (50% smertefri, 60% tilbage til samme niveau) 
• Bursitis: 60-90 % godt resultat  
                             (op til 25 % reopereres) 
 

 



Behandling 3 (kroniske) 
• Hælforhøjer (svag dokumentation) 
• Skleorsering (eksperimentelt) (80% godt resultat) 
• Isbehandling (delvis/svag dokumentation) 
• ESWT/SWT (ingen sikker dokumentation) 
• Ultralyd, laser, kortbølge (ingen effekt) 

 
• ALDRIG RO ALENE 
 

 



Behandling 4 (kroniske) 

• Transdermal NO (eksperimentel) 
• Injektion prostaglandin E2 (eksperimentelt) 
• Natskinne (ingen effekt) 
• Lav dosis heparin (svag dokumentation) 
• Topical glyceryl trinitrate (ingen dokumentation) 
• PRP (Platelate Rich Plasma)(blandet dokumentation, BBH (A.boesen) 

• HVI (High Volume Injection)(få studier, BBH(A.boesen) 

 
• Langsom Tung Styrktræning(ingen dokumentation(BBH efterår 2014)) 



Achilles tendinopatier 
• Behandling: 

 
• PRP: Platelet-Rich Plasma 

 
• RCT studie(dobbelt blindet): Am J Sports Med 2011 39: 1623 

 
• Ingen effekt på hverken klinik eller ultralyd (i forhold 

til placebo (saltvand)(ét år) 
 
 

• BBH studie lavet (beregninger pågår) 



Achilles tendinopatier 
• Behandling: 

 
• High volume injection: 
 

• Maffulli N,  

  Phys Ther Sport. 2013 Aug;14(3):163-7. 
(aprotinin (serin proteasehæmmer (hæmmer MMP (matrix metalloproteinase (1, 8, 13 (kollegenaser) 2, 9 (gelatinaser)) 

 
• J Sci Med Sport. 2010 May;13(3):295-8 (O.Chan) 
• Disabil Rehabil. 2008;30(20-22):1697-708.(O.Chan) 

 
• Saltvand og steroid sprøjtes inden for parathenon 
• 10 mL of 0.5% bupivacaine hydrochloride, 25 mg of 

hydrocortisone acetate, and 40 mL of 0.9% NaCl saline 
solution 

• BBH studie på vej 



Achilles tendinopatier 
• Behandling: 

 

• Shock wave (ESWT (Extracorporal shock-wave therapy)): 

• Foot Ankle Int. 2013 Jan;34(1):33-41. (4 RCT studier) 

• The effectiveness of extracorporeal shock wave therapy on 
chronic achilles tendinopathy: a systematic review (vag konklusion) 

 
• The American Journal of Sports Medicine, Vol. 37, No. 3, 2009 

• RCT (ikke blindet), Nogen effekt på shock wave + 
eccentrisk//eccentrisk (ViSA-A og VAS) 
 

• Acta Orthopaedica 2008; 79 (2): 249–256 (Sten Rasmussen) 

• RCT (dobbeltblindet): 
• Ingen effekt på smerte (forklares ved laver mere når 

smertefri!!!), nogen effekt på AOFAS. 
• FDA kun godkendt ECSW til Fasciitis plantaris (med calcificering) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23386759


Achilles tendinopatier 
• 80´erne 
• Håkan Alfredsson 
• (80 % succes). 

 
• (Flere studier kan Ikke gen- 
     finde samme Succes). 
J.Sport Rehab feb 2012: 
Kun beskeden effekt på VISA og 
Ingen på Ultralydsfund. 
Br.J Sports Med 2012:46:214-218: 
Effekt efter 5 år, men halvdelen havde overgået til andre 
behandlinger, og kun 39,7 % var helt smertefrie 



Behandling (akutte) 
• Stort set umuligt at gå på tæer 

 
• Operation: 
• 3.1 % re-ruptur 
• Infektion 4-20% RR 4,6 
• Tilbage til normal aktivitet 71% (ingen forskel) 
• Utilfreds med resultatet 19 %(ingen forskel) 
• Sen operation (>6 uger)→større risici 
• Hurtig mobilisering→bedre resultat 

 
• Konservativ Støvlebehandling:  
• 13% re-ruptur 
• Tilbage til normal aktivitet 63% (ingen forskel) 
• Utilfreds med resultatet 25 %(ingen forskel) 
 



Achilles 

• Rask                 syg sene                     Ruptur 

                               NEJ! 

 

•                         Achillestendinopati 

• Rask 

•                          Achillesruptur 

• Risikofaktorerne forskellige for de to sygdomme 
(f.eks. Arv ved tendinopati) 

• Arch orthop Trauma Surg Feb.2012 

• NB! Smerter ved ruptur//Smerter tendinopati 



Achilles Andre Typer 

 



Vækst 

Muskel - muskolotendinøse overgang – sene – entese - knogle 



Vækst 

 

• Muskel - muskolotendinøse overgang – sene – entese - 
knogle 

 

• Voksne: (svage led) sene, muskel og muskelsene-overgang 

 

• Børn/unge: (svage led) knogle, entesen. (og vækstlinjerne) 

 

 



Vækst 

•Børn og unge har ”IKKE” 
seneskader!!!!!!!!!! 

 
• Så diagnoser som springerknæ, 

achillessenebetændelse, Tennis albuer, Golfalbuer, 
biceps tendinose bør fører til genovervejelse af 
diagnose. 

    (disse diagnoser findes stort set ikke hos børn/unge). 

 



Morbus Sever=apophysitis calcanei 
(Juvenil Osteochondrosis)(forstyrrelse af endokondral ossifikation/kondrocytter)  

(pendant til Morbus Osgood Schlatter(Tibia)) 
(pendant til Morbus Sinding-Larsen-Johannsson (patella), Panner(capitulum i 

albue), Köhler(os naviculare)) 
(5.metatars, SIAI,SIAS,Throchanter minor m.fl.) 

• Aldersgruppe: 7-15 år (Har ”aldrig” seneskader) 

• Varighed: 1-2 år 

• Behandling: reduktion af aktivitet, indlæg, stødabsorberende 
indlæg  

• Undgå: operation 

• Undgå: injektion 



Morbus Haglund 
• Faldgruppe: 

• Dorsalfleksion øger tryk på achilles, og 
dermed FORVÆRRING!!!! 



Ballet-ankel=Posterior impingment syndrom 

• Kollision af Talus og Tibia 

• Os Trigonum (tuberkel af talus/ikke helet 10%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Diagnostisk blokade ofte hjælpe (UL vejledt) 

 

 

 

 



Os trigonum 

• Accessorisk 
   Knogle fra talus 

 
• Sesamknogle 

 
• Processus post 
    talus 
 
Nøddeknækkerankel 



Differential diagnoser 

• Os tibiale externum syndrome 

• (ekstra os naviculare (4-21%)) 

 



Fodboldankel=anteriore impingment 
syndrom 

• Kollision af Talus og Tibia (fortil) 

• Bløddele/knogle kommer i klemme ved 
dorsal-flexion af fod 

• Kan udvikle exostoser 



TAK 


