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Bakgrund 
Det finns flera olika typer av fotledsfrakturer och de brukar ofta delas in i: lateral 

malleolfraktur, medial malleolfraktur samt bi- eller trimalleolär fotledsfraktur. Namnen syftar 

på var skadan sitter samt hur många fragment den består av (1). En malleolfraktur kan vara så 

stabil att en gipsstövel eller en walkerortos i 6 veckor är tillräckligt. De flesta andra 

fotledsfrakturer behöver fixeras kirurgiskt med platta och skruvar, och om det föreligger en 

syndesmosskada även med en ställskruv eller märla (7). Efter operationen brukar patienten ha 

gipsstövel eller walkerortos i cirka 6 veckor. Efter ungefär 2 - 3 veckor efter operationen tas 

stygnen och omgipsning sker (1). Ibland tas syndesmoskruven/märlan bort. En systematisk 

översikt försökte ta reda på om syndesmoskruv eller märla bör tas bort som rutin. Det verkar i 

dagsläget inte finnas någon evidens för att syndesmosskruv eller märla ska tas bort 

rutinmässigt (5). I en studie där fotledsrörlighet samt vadomfång undersöktes hos de som tagit 

bort syndesmosskruv och de som inte gjort det fanns ingen signifikant skillnad (6). Många av 

syndesmosskruvarna går dessutom sönder, i en studie var det allt från 15-69 % av skruvarna 

som gick sönder(5).  

 

Enligt en Cochrane rapport om rehabilitering av fotledsfrakturer finns en del evidens för att 

det är fördelaktigt att använda en walkerortos under immobiliseringstiden, under förutsättning 

att frakturen tillåter detta. Patienten kan med walkerortos träna rörlighet i foten vilket verkar 

öka rörligheten och minska smärtan. Det kan öka möjligheten att tidigare återgå till normala 

aktiviteter. Dock finns en ökad risk för problem med operationssåret. Att börja gå tidigt 

verkar också ha en positiv inverkan på fotledsrörligheten (4).  

 

De som drabbas av en fotledsfraktur har efter avgipsning bland annat nedsatt styrka runt 

fotleden, nedsatt gånghastighet samt svårigheter att gå i trappor. I en studie skedde den största 

förbättringen under rehabiliteringen de fem första veckorna efter immobiliseringsperiodens 

slut. De flesta var färdigrehabiliterade efter ytterligare fem veckor (8).  

 

 

År 2017 omhändertogs sammanlagt 183 patienter med fotledsfraktur på Mora lasarett, varav 

131 opererades. År 2017 omhändertogs sammanlagt 234 patienter med fotledsfraktur på Falu 

Lasarett, varav 60 opererades.  

 



 
 

Behandlingsmål 
Fysioterapeutens/sjukgymnastens insatser syftar till att minska risken för komplikationer och 

funktionsförsämring på grund av immobilisering, att få patienten självständig i förflyttningar 

med adekvata gånghjälpmedel samt att förse patienten med information och träningsråd (2) 

för den kommande rehabiliteringsperioden. Patienten ska också vara införstådd med vilken 

belastningsregim som gäller. Vid avgipsning på ortopedmottagningen syftar insatserna till att 

göra en klinisk bedömning och därefter förse patienten med regim, gånginstruktioner och 

träningsråd (2,3,4) för att patienten ska kunna fortsätta sin rehabilitering och återgå till normal 

funktion. 

 
Fysioterapeutiska åtgärder 
 

Lokala rutiner, Mora lasarett 

Riktlinjerna gäller patienter som behandlas via ortopedavdelning 41 eller 

ortopedmottagningen på Mora lasarett. En del av patienterna som söker med fotledsfraktur 

omhändertas i det akuta skedet via akutmottagningen. Dessa patienter träffar endast 

fysioterapeut/sjukgymnast i samband med avgipsning och igångsättning. År 2016 

omhändertogs sammanlagt 115 patienter med fotledsfraktur.  

 

På avdelningen 

Fysioterapeutens/sjukgymnastens insatser är lika oberoende av om det är en opererad eller 

konservativt behandlad fotledsfraktur.  

 

Fysioterapeuten/sjukgymnasten träffar patienten när hon/han är inneliggande på 

vårdavdelning. Träningen innebär förflyttning i/ur säng, gång med lämpligt gånghjälpmedel 

och genomgång av hemträningsprogram. Vilket gånghjälpmedel som passar patienten bäst 

beror t ex på patientens status, belastningsgrad, patientens följsamhet till restriktioner och 

eventuella andra skador. De hjälpmedel som patienten behöver säljs eller lånas ut mot 

hjälpmedelsavgift. Patienten får ett informationshäfte (bilaga 1,2,3), där bl.a. 

hemträningsprogrammet ”Fotledsfraktur med gipsstövel” (bilaga 4) ingår. Patienten bör 

behärska övningarna vid hemgång. I häftet finns regim som till viss del upprepas muntligt. 

Patienten ska klara och känna sig trygg vid trappgång.  

 

 

På ortopedmottagningen 

Fysioterapeuten/sjukgymnasten tar hand om de flesta av återbesöken vid avgipsning efter 

fotledsfraktur. Vid avgipsning kontrollerar fysioterapeuten/sjukgymnasten: 

Svullnad, sensibilitet, hud- och övriga mjukdelsproblem, analgetikakonsumtion samt kontroll 

av stabilitet och rörlighet. Därefter går fysioterapeuten/sjukgymnasten igenom 

träningsprogram ”Avgipsad fotledsfraktur 1” (bilaga 5). Patienten får också instruktion i 

gångteknik samt råd och regim. Om fysioterapeuten/sjukgymnasten bedömer att behov av 

fortsatt hjälp med rehabilitering finns rekommenderas patienten att själv kontakta 

fysioterapeut/sjukgymnast i primärvården. Vid behov av förlängt sjukintyg skrivs ett underlag 

som skickas i journalsystemets meddelandefunktion till sjukskrivande läkare. Vid 

oklarheter/problem vid bedömning har fysioterapeuten/sjukgymnasten möjlighet att 

konsultera en ortopedläkare.  

 

Lokala rutiner, Falu lasarett 

Riktlinjerna gäller patienter som behandlas via ortopedavdelning 17, 18 eller 

ortopedmottagningen på Falu lasarett. En del av patienterna som söker med fotledsfraktur 



 
 

omhändertas i det akuta skedet via akutmottagningen. Patienter som enbart behandlas via 

akuten träffar sjukgymnast/fysioterapeut vid avgipsning. Vår målsättning på Falu Lasarett är 

att alla patienter med fotledsfraktur ska träffa sjukgymnast/fysioterapeut innan utskrivning 

från avdelning samt vid återbesöket.  

 

På avdelningen 

Fysioterapeutens/sjukgymnastens insatser är lika oberoende av om det är en opererad eller 

konservativt behandlad fotledsfraktur.  

 

Fysioterapeuten/sjukgymnasten träffar patienten när hon/han är inneliggande på 

vårdavdelning. Träningen innebär förflyttning i/ur säng, gång med lämpligt gånghjälpmedel 

samt genomgång av belastningsregim och hemträningsprogram. Vilket gånghjälpmedel som 

passar patienten bäst beror t ex på patientens status, belastningsgrad, patientens följsamhet till 

restriktioner och eventuella andra skador. De hjälpmedel som patienten behöver säljs eller 

lånas ut mot hjälpmedelsavgift. Patienten får ett informationshäfte (bilaga 6, 7), där bl.a. 

hemträningsprogrammet ”Fotledsfraktur med gipsstövel” (bilaga 9) och information om 

fotleden (bilaga 8) ingår. Patienten bör behärska övningarna vid hemgång. I häftet finns regim 

som till viss del upprepas muntligt. Patienten ska klara och känna sig trygg vid trappgång.  

 

 

På ortopedmottagningen 

Efter ett projekt från 2004 sköter fysioterapeuten/sjukgymnasten de flesta av återbesöken vid 

avgipsning efter fotledsfraktur. Vid avgipsning kontrollerar fysioterapeuten/sjukgymnasten: 

Svullnad, sensibilitet, hud- och övriga mjukdelsproblem, analgetikakonsumtion samt kontroll 

av stabilitet och rörlighet. Därefter går fysioterapeuten/sjukgymnasten igenom rehabhäfte 

konservativ eller opererad behandling (bilaga 6, 7) och träningsprogram ”Avgipsad 

fotledsfraktur 1-3” (bilaga 10, 11, 12). Patienten får också instruktion i gångteknik samt råd 

och regim. Om fysioterapeuten/sjukgymnasten bedömer att behov av fortsatt hjälp med 

rehabilitering rekommenderas patienten att själv kontakta fysioterapeut/sjukgymnast i 

primärvården. Vid behov av förlängt sjukintyg skrivs ett underlag som skickas i 

journalsystemets meddelandefunktion till sjukskrivande läkare. Vid oklarheter/problem vid 

bedömning har fysioterapeuten/sjukgymnasten möjlighet att konsultera en ortopedläkare.  

 

 
Utvärdering 

Fysioterapeuten/sjukgymnasten bedömer/undersöker genom inspektion, palpation, 

provokationstester av ligament och leder samt mätning av rörlighet med goniometer. 

 

Uppdragsbeskrivning för olika vårdnivåer 

Dessa behandlingsriktlinjer gäller för specialiserad sluten- och öppenvård. Vid behov 

överrapporteras patienterna för uppföljning i primärvården. 
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Bilaga 1. Rehabiliteringsplan för opererad fotledsfraktur, Mora lasarett 

 

Rehabiliteringsplan för opererad fotledsfraktur 

Tänkt planering gällande omhändertagandet och träningen av din skadade fotled 

 
 

0-6 veckor 

På lasarettet 
När läkarna efter röntgenundersökning beslutat sig för operation av fotledsfrakturen läggs du 

in på ortopedavdelning 41. Operationen sker så fort det är din tur förutsatt att fotleden inte är 

för svullen. Som regel fixeras frakturen med platta och skruvar. Fotleden gipsas sedan i 

medelläge. 

Har du ett öppet sår vid frakturen, eller är mycket svullen, är det ökad risk för infektion. 

Frakturen stabiliseras då provisoriskt med en gipsskena. Infektion förebyggs genom noggrann 

sårrengörning och antibiotika. Operation kan bli aktuellt i ett senare skede. Efter operation 

gipsas fotleden i medelläge. I vissa fall fixerar man frakturen med så kallad yttre fixation.    

Opererande läkare ger besked hur mycket du får belasta det opererade benet. Använd alltid 

gipssula när du går för att skydda gipset.  

Markeringsgång: Du ska markera steget och vila benets tyngd mot golvet och gå med 

lämpligt gånghjälpmedel, t ex kryckkäppar eller rollator. Belastning max 20 kg.  

Partiell belastning: Du ska belasta med halva kroppsvikten, använd gånghjälpmedel.                                                                                                                                                           

Full belastning: Du ska belasta benet så mycket du kan.  

På avdelningen finns det kryckor att köpa. Om du behöver en rollator finns det att låna mot en 

hjälpmedelsavgift. Fysioterapeuten/sjukgymnasten ger dig information och träningsprogram 

samt ger instruktioner i gångteknik och trappgång. Du skrivs som regel ut från avdelningen 

dagen efter operationen.  

Hemma 
Under hela gipstiden är det viktigt att hålla foten högt när du sitter för att minska svullnad. 

Aktivitetsnivån får styras av hur mycket din fot svullnar. Gå endast kortare sträckor. Träna 

dagligen enligt hemträningsprogrammet. Efter c:a tre veckor får du kallelse till 

ortopedmottagningen för att ta ur stygnen samt byte av gips. Vid problem med gipset kontakta 

ortopedmottagningen 0250-49 33 00. 

 

6-8 veckor 

Du får ett återbesök till ortopedmottagningen för avgipsning c:a 6v efter skadetillfället.  

Ta med dig dina vanliga skor till återbesöket. Fysioterapeuten/sjukgymnasten går igenom 

hemträningsprogrammet ”Avgipsad fotledsfraktur 1, Mora lasarett”. Det är viktigt att träna 

upp rörligheten i fotleden samt påbörja balans- och koordinationsträning. Träna med fördel 

flera korta träningspass varje dag.  



 
 

Du får nu belasta fullt på det opererade benet (om du inte får annan information) och 

fysioterapeuten/sjukgymnasten instruerar på nytt gångteknik. Det är viktigt att gå med rätt 

teknik och att avveckla steget ordentligt. Oftast behövs kryckkäppar för att undvika hälta.  

Foten har vanligtvis fortfarande tendens att svullna i och med att du rör dig mer. Styr dina 

aktiviteter därefter. Ökad svullnad och/eller smärta motverkas med vila och högläge. Använd 

stödstrumpa så länge benet svullnar. 

Den kommande träningen utformas individuellt. Smärta, svullnad, rörlighet och dina mål med 

träningen avgör träningsupplägget. Motionscykling kan påbörjas när rörligheten i fotleden 

tillåter. Simning och träning med våtväst är en bra motionsform när såret är helt läkt. Att gå 

med stavar kan vara bra träning när du inte behöver använda kryckkäpparna längre.  

Rörligheten i fotlederna bör efter någon månad vara sidlika. Det är inte ovanligt att man 

fortfarande svullnar i samband med aktivitet i upp till ett år efter skadan. Den fortsatta 

träningen innehåller specifika motions- och idrottsrelaterade övningar.  

Om du har önskemål om fortsatt hjälp med rehabiliteringen kan du själv beställa tid hos en 

fysioterapeut/sjukgymnast på din hemort.  

 

  



 
 

Bilaga 2. Rehabiliteringsplan för konservativt behandlad fotledsfraktur, Mora lasarett 

 

Rehabiliteringsplan för konservativt behandlad fotledsfraktur 

Tänkt planering gällande omhändertagandet och träningen av din skadade fotled 

 

 

0-6 veckor 

På akuten 

Med hjälp av röntgenundersökning kontrollerar man att fotledsfrakturen kan fixeras med gips 

och få god stabilitet. Fotleden gipsas i medelläge.  

Ansvarig läkare ger besked om hur mycket du får belasta det skadade benet. Använd alltid 

gipssula när du går för att skydda gipset.  

Markeringsgång: Du ska markera steget och vila benets tyngd mot golvet och gå med 

lämpligt gånghjälpmedel, t ex kryckkäppar eller rollator. Belastning max 20 kg. 

Partiell belastning: Du ska belasta med halva kroppsvikten, använd gånghjälpmedel. 

Full belastning: Du ska belasta benet så mycket du kan.  

Personalen på akuten tillhandahåller kryckkäppar som du får köpa och instruerar gångteknik. 

Hemma 

Under hela gipstiden är det viktigt att hålla foten högt när du sitter för att minska svullnad. 

Aktivitetsnivån får styras av hur mycket din fot svullnar. Gå endast kortare sträckor. Träna 

dagligen enligt hemträningsprogrammet. Efter c:a tre veckor får du kallelse till 

ortopedmottagningen för att ta ur stygnen samt byte av gips. Vid problem med gipset kontakta 

ortopedmottagningen 0250-49 33 00. 

 

6-8 veckor 

Du får ett återbesök till ortopedmottagningen för avgipsning c:a 6v efter skadetillfället.  

Ta med dig dina vanliga skor till återbesöket. Fysioterapeuten/sjukgymnasten går igenom 

hemträningsprogrammet ”Avgipsad fotledsfraktur 1, Mora lasarett”. Det är viktigt att träna 

upp rörligheten i fotleden samt påbörja balans- och koordinationsträning. Träna med fördel 

flera korta träningspass varje dag.  

Du får nu belasta fullt på det opererade benet (om du inte får annan information) och 

fysioterapeuten/sjukgymnasten instruerar på nytt gångteknik. Det är viktigt att gå med rätt 

teknik och att avveckla steget ordentligt. Oftast behövs kryckkäppar för att undvika hälta.  

Foten har vanligtvis fortfarande tendens att svullna i och med att du rör dig mer. Styr dina 

aktiviteter därefter. Ökad svullnad och/eller smärta motverkas med vila och högläge. Använd 

stödstrumpa så länge benet svullnar. 



 
 

Den kommande träningen utformas individuellt. Smärta, svullnad, rörlighet och dina mål med 

träningen avgör träningsupplägget. Motionscykling kan påbörjas när rörligheten i fotleden 

tillåter. Simning och träning med våtväst är en bra motionsform när såret är helt läkt. Att gå 

med stavar kan vara bra träning när du inte behöver använda kryckkäpparna längre.  

Rörligheten i fotlederna bör efter någon månad vara sidlika. Det är inte ovanligt att man 

fortfarande svullnar i samband med aktivitet i upp till ett år efter skadan. Den fortsatta 

träningen innehåller specifika motions- och idrottsrelaterade övningar.  

Om du har önskemål om fortsatt hjälp med rehabiliteringen kan du själv beställa tid hos en 

fysioterapeut/sjukgymnast på din hemort.  

  

  



 
 

Bilaga 3. Fotleden, Mora lasarett 

 

Fotleden 

 

 

Fotens funktion är att fördela belastningen från kroppen, mot underlaget. Foten måste kunna 

ge både flexibilitet och stabilitet för att den ska fungera som vi förväntar oss. Fotleden är en 

så kallad gångjärnsled som huvudsakligen bara har två rörelseriktningar; ”upp” och ”ner”. På 

in- och utsidan av fotleden finns kraftiga ligament som stabiliserar leden. Mellan vad- och 

skenbenet sker stabilisering av syndesmosen som är en typ av ledband. 

En fotledsstukning innebär att ledbanden, oftast på utsidan, skadas. Vid en fotledsfraktur kan 

skadan sitta i yttre och/eller inre fotknölen. Frakturen påverkar fotledens ledytor och ledens 

stabilitet. Även mer omfattande skador kan förekomma med flera frakturer och luxation av 

fotleden. 

 

Skada    

Skadan kan uppstå genom direkt eller indirekt våld. Skademekanismen gör att frakturerna ser 

olika ut och således kräver olika behandling. De flesta fotledsfrakturer uppkommer genom 

indirekt våld, exempelvis då den belastade foten utsätts för vridning. Exempel på direkt våld 

är t.ex en spark mot fotleden i samband med fotbollsspel. Frakturer med flera benfragment 

(komminuta) och öppna frakturer, där även huden är skadad, är mer komplicerade. 

Klassifikationen av olika frakturer kring fotleden har stor betydelse för bedömning av 

behandling, läkning och prognos.  

 

Behandling 

Vid fraktur på utsidan fotleden (lateral malleolfraktur) kan man ibland fixera foten med gips 

utan att operera. Oftast måste man dock operera och stabilisera frakturen med två skruvar för 

att återfå det läge som eftersträvas. Det är mindre vanligt med skada bara på insidan fotleden. 

När så sker, fixeras frakturen som ovan. Är skadan högt upp på skenbenet stabiliseras 

frakturen ofta med en platta och flera skruvar. Vid denna typ av fraktur är ofta syndesmosen 

skadad och då låter man en längre skruv gå genom skenbenet och in i vadbenet. Operatören 

eftersträvar exakt reponering (återställande till utgångsläget) av fotleden. 

 

Komplikationer 

Under gipstiden finns det risk för ökad svullnad.  Då känns gipset trångt och du ser att tårna 

blir svullna. Det finns även risk för djup ventrombos, dvs propp i benet. För att motverka detta 

bör du vara så aktiv som möjligt (smärta och svullnad styr) och ofta ha foten i högläge.  

Om avgipsning sker tidigare än planerat finns det risk för att frakturen rör sig och att skadan 

inte läker. 



 
 

Rehabilitering 

Vid avgipsningen kommer du att träffa fysioterapeut/sjukgymnast på ortopedkliniken för att 

få råd och träningsprogram. I början tränas rörlighet, balans och gångmönster. Det är viktigt 

att tidigt återfå en bra gångteknik så att du inte haltar. När du återfår full rörlighet stegras 

träningen till styrke- och uthållighetsövningar. Det kan dröja upp till ett halvår innan du kan 

återuppta mer idrottsliknande aktiviteter. Bristande rehabilitering kan ge ökad risk för nya 

skador. Mer om din rehabilitering kan du läsa om i den rehabiliteringsplan som du har fått.  

Vid behov kan du ta kontakt med fysioterapeut/sjukgymnast på din hemort för fortsatt träning, 

råd om lämplig aktivitetsnivå, återupptag av vardagliga aktiviteter och återgång till idrott etc.  

Sjukskrivningstiden skiljer sig beroende på vilken typ av arbetsuppgifter du har.  

 

Prognos 

Läkningsprognosen för fotledsfrakturer är god. De flesta fotledsfrakturer är tillräckligt läkta 

efter c:a 6 veckor och då kan rehabilitering påbörjas. Kvarvarande stelhet, framför allt på 

morgonen, lätt svullnad och hälta när du går är vanligt ett par månader efter skadan. 

Svullnadsproblematik är vanligt upp till ett år efter skadan. Merparten av dem som ådragit sig 

fotledsfraktur återgår till tidigare aktivitetsnivå, inklusive idrott. 

  



 
 

Bilaga 4. Träningsprogram ”Fotledsfraktur/hälseneruptur med gipsstövel, Mora lasarett” 

 
  



 
 

Bilaga 5. Träningsprogram ”Avgipsad fotledsfraktur 1, Mora Lasarett” 

 

  



 
 

Bilaga 6. 

Rehabiliteringsplan för opererad fotledsfraktur 
        

     Planering gällande omhändertagandet och träningen av din skadade fotled. 

0-6 veckor 

På lasarettet 
När man efter röntgenundersökning beslutat sig för operation av fotledsfrakturen läggs du in 

på ortopedavdelning 17. Operationen sker så fort det är din tur. Som regel fixeras frakturen 

med skruvar och/eller platta men ibland även med en märla eller s.k. ställskruv. Fotleden 

gipsas sedan i medelläge med kalk- eller plastgips. Har du ett öppet sår vid frakturen, eller är 

extremt svullen, är det ökad risk för infektion eller blåsor. Frakturen stabiliseras då 

provisoriskt och man förebygger infektion genom noggrann sårrengörning och antibiotika. 

Definitiv operation kan sedan bli aktuell. I vissa fall fixerar man frakturen med s.k. yttre 

fixation.    

 

Opererande läkare ger besked hur mycket du får belasta det opererade benet. Använd alltid 

gipssula när du går för att skydda gipset.  

 

Markeringsgång: Du ska markera steget och vila benets tyngd mot golvet och gå med 

två kryckkäppar alternativt rollator. 

 

Partiell belastning: Du ska belasta med halva kroppsvikten, använd två kryckkäppar 

alternativt rollator.        

                                                                                                                                                      

     Full belastning: Du ska belasta benet så mycket du kan.  

 

Du kan köpa kryckkäppar av sjukgymnasten på avdelningen. Behöver man rollator finns det 

att låna mot en hjälpmedelsavgift. Du får instruktioner i gångteknik, 

Trappgång samt belastningsregim. Sjukgymnasten ger dig information och visar programmet 

”Gipsstövel” som du skall utföra dagligen för att motverka komplikationer och fördröjd 

läkning. Du skrivs som regel ut från avdelningen dagen efter operationen.  

Skulle du få besvär ifrån fixationsmaterialet framöver kan det tas bort, men först då 
fotledens ben har läkt. Det är inte aktuellt förrän tidigast efter cirka 10 månader.    
 

Hemma 

Under hela gipstiden är det viktigt att hålla foten högt när du sitter för att minska svullnad. 

Aktivitetsnivån styrs av hur mycket din fot svullnar. Gå endast kortare sträckor. Träna 

dagligen enligt hemträningsprogrammet. Om du skulle uppleva följande symtom:  

Svullnad, blåaktig missfärgning, feber, värk med samtidigt nedsatt känsel, oförmåga att röra 

fingrar och tår, känsla av att gipset skaver, känns för stort eller luktar illa. 

 



 
 

 

Vänd dig då till ortopedmottagningen i Falun: 

Gipstekniker:       023-490291 

måndag till torsdag  7.30-9.00 fredag  9.00-10.00 (Annars sök akutmottagningen) 

Ortopedmottagningen:      023-492640 

måndag-torsdag  8.30-11.00, 13.00-16.00     fredag  8.30-11.30  

Efter ca två veckor får du kallelse till gipstekniker på ortopedmottagningen för omgipsning 

och i vissa fall röntgen. Då tas även stygnen.  

 

6-8 veckor 

 

Återbesök till ortopedmottagningen för avgipsning ca 6v efter operationen.  

Ta med dig rehabiliteringsplanen, och dina ”vanliga skor” till återbesöket. Vi går igenom 

hemträningsprogrammet ”Avgipsad fotledsfraktur 1”. 

Det är viktigt att träna upp rörligheten i fotleden samt påbörja balans- och 

koordinationsträning. Träna med fördel flera korta träningspass varje dag.  

 

Du får nu belasta fullt på det opererade benet (om du inte får annan information) och 

sjukgymnasten instruerar gångteknik igen. Det är viktigt att få rätt teknik och att avveckla 

steget ordentligt. Ibland behövs gånghjälpmedel i början för att undvika hälta.  

 

Motionscykling kan påbörjas när rörligheten i fotleden tillåter. Simning och träning med 

våtväst är en bra motionsform när såret är helt läkt. Att gå med stavar kan vara bra träning 

när du inte behöver använda kryckkäpparna längre. Det är fortfarande nödvändigt att inta 

högläge med foten för att undvika svullnad. Hur långt du kan promenera beror på eventuell 

svullnad. Vid ökad svullnad och/eller smärta motverkar du detta genom vila och högläge. 

Denna princip gäller även vid stegrad träning i olika motionsformer. Använd tubigrip eller 

stödstrumpa om du har problem med att benet svullnar. 

 

Om du önskar, kan du få en sjukgymnastremiss och/eller själv beställa tid hos en 

sjukgymnast på din hemort inom de närmaste veckorna. Telefonnumret hittar du i 

telefonkatalogen. 

 

Du som ådragit dig en mer omfattande fraktur kallas för ytterligare ett återbesök till 

ortopedmottagningen efter ca 3 månader.   

 



 
 

Du som har fått en s.k. ställskruv för att fixera ledbandet i fotleden blir kallad för att ta bort 

skruven ca 3 månader efter operation. Detta ingrepp sker dagkirurgiskt. 

 

Foten har vanligtvis fortfarande tendens att svullna i och med att du rör dig mer. Styr dina 

aktiviteter därefter. Den kommande träningen utformas individuellt. Smärta, svullnad, 

rörlighet och dina mål med träningen avgör träningsupplägget. Sjukgymnasten på din hemort 

tillhandahåller övningar och tips. Rörligheten i fotlederna bör efter någon månad vara sidlika. 

Det är inte ovanligt att man fortfarande svullnar i samband med aktivitet i upp till ett år efter 

skadan. Träningen innehåller fortsättningsvis specifika motions- och idrottsrelaterade 

övningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 7. 

Rehabiliteringsplan för konservativt behandlad fotledsfraktur 
 

Planering gällande omhändertagandet och träningen av din skadade fotled. 

 

0-6 veckor 

 

På akuten eller avdelningen: 
 

Med hjälp av röntgenundersökning kontrollerar man att fotledsfrakturen kan fixeras med gips 

och få god stabilitet. Fotleden gipsas i medelläge med kalk-, eller plastgips.    

  

Ansvarig läkare ger besked om hur mycket du får belasta det skadade benet. Använd alltid 

gipssko när du går för att skydda gipset.  

 

Markeringsgång: Du ska markera steget och vila benets tyngd mot golvet och gå med 

två kryckkäppar alternativt med rollator.   

                 

Partiell belastning: Du ska belasta med halva kroppsvikten, använd två 

kryckkäppar alternativt rollator. 

 

Full belastning: Du ska belasta benet så mycket du kan.  

 

Personalen på akuten eller sjukgymnasten på avdelningen tillhandahåller kryckkäppar som 

du får köpa och instruerar gångteknik. Behöver man rollator finns det att låna mot en 

hjälpmedelsavgift. 

 

Hemma 
 

Under hela gipstiden är det viktigt att hålla foten högt när du sitter för att minska svullnad. 

Aktivitetsnivån styrs av hur mycket din fot svullnar. Gå endast kortare sträckor. Träna 

dagligen enligt hemträningsprogrammet. Om du skulle uppleva följande symtom:  

Svullnad, blåaktig missfärgning, feber, värk med samtidigt nedsatt känsel, oförmåga att röra 

fingrar och tår, känsla av att gipset skaver, känns för stort eller luktar illa. 

Vänd dig då till ortopedmottagningen i Falun: 

Gipstekniker:       023-490291 



 
 

måndag till torsdag  7.30-9.00 fredag  9.00-10.00 (Annars sök akutmottagningen) 

Ortopedmottagningen:      023-492640 

måndag-torsdag  8.30-11.00, 13.00-16.00     fredag  8.30-11.30  

 

Efter ca två veckor får du kallelse till gipstekniker på ortopedmottagningen för omgipsning 

och i vissa fall röntgen. 

 

 

6-8 veckor 

 

Återbesök till ortopedmottagningen för avgipsning och klinisk kontroll cirka 6v efter 

skadetillfället.  

Ta med dig rehabiliteringsplanen, och dina ”vanliga skor” till återbesöket. Vi går igenom 

hemträningsprogrammet ”Avgipsad fotledsfraktur 1”. 

Det är viktigt att träna upp rörligheten i fotleden samt påbörja balans- och 

koordinationsträning. Träna med fördel flera korta träningspass varje dag.  

Du får nu belasta fullt på det skadade benet (om du inte får annan information) och 

sjukgymnasten instruerar gångteknik igen. Det är viktigt att få rätt teknik och att avveckla 

steget ordentligt. Ibland behövs gånghjälpmedel i början för att undvika hälta.  

 

Motionscykling kan påbörjas när rörligheten i fotleden tillåter. Simning och träning med 

våtväst är en bra motionsform om du inte har sår. Att gå med stavar kan vara bra träning när 

du inte behöver använda kryckkäpparna längre.  

 

Det är fortfarande nödvändigt att inta högläge med foten för att undvika svullnad. Hur långt 

du kan promenera beror på eventuell svullnad. Vid ökad svullnad och/eller smärta motverkar 

du detta genom vila och högläge. Denna princip gäller även vid stegrad träning i olika 

motionsformer. Använd tubigrip eller stödstrumpa om du har problem med att benet svullnar. 

 

Om du önskar, kan du få en sjukgymnastremiss och/eller själv beställa tid hos en 

sjukgymnast på din hemort inom de närmaste veckorna. Telefonnumret hittar du i 

telefonkatalogen. Smärta, svullnad, rörlighet och dina mål med träningen avgör 

träningsupplägget. Sjukgymnasten på din hemort tillhandahåller övningar och tips vid behov. 

Rörligheten i fotlederna bör efter någon månad vara sidlika. Det är inte ovanligt att man 

fortfarande svullnar i samband med aktivitet i upp till ett år efter skadan. Träningen innehåller 

fortsättningsvis specifika motions- och idrottsrelaterade övningar.  

 

 



 
 

Bilaga 8. 

Fotleden 
 

Fotens funktion är att fördela belastningen från kroppen, mot underlaget. Foten måste kunna 

ge både flexibilitet och stabilitet för att den ska fungera som vi förväntar oss. Fotleden är en 

så kallad gångjärnsled som huvudsakligen bara har två rörelseriktningar; ”upp” och ”ner” 

men i kombination med leden mot hälbenet kan vi vinkla foten även i sidled inåt och utåt, s.k. 

supination och pronation. 

På framför allt in- och utsidan av fotleden finns kraftiga ligament som stabiliserar leden. 

Mellan vad- och skenbenet stabiliserar syndesmosen som är en typ av ligament. 

En fotledsstukning innebär att ligamenten, oftast på utsidan, skadas. Vid en fotledsfraktur 

kan skadan sitta i yttre och/eller inre fotknölen. Frakturen påverkar fotledens ledytor och 

ledens stabilitet. Även mer omfattande skador kan förekomma med flera frakturer och 

luxation av fotleden. 

 

 

Skada    
 

Skadan kan uppstå genom direkt eller indirekt våld. Skademekanismen gör att frakturerna 

ser olika ut och således kräver olika behandling. De flesta fotledsfrakturer uppkommer 

genom indirekt våld, exempelvis då den belastade foten utsätts för vridning. Exempel på 

direkt våld är t.ex. spark mot fotleden vid fotbollsspel. Frakturer med flera benfragment 

(komminuta) och öppna frakturer, där samtidigt huden är skadad, är mer komplicerade. 

Klassifikationen av olika frakturer kring fotleden har stor betydelse för bedömning av 

behandling, läkning och prognos.  

 

 

Behandling 
 

Vid fraktur på utsidan fotleden (lateral malleolfraktur) kan man ibland fixera foten med gips 

utan att operera. Oftast måste man operera och stabilisera frakturen med två skruvar för att 

återfå det nästintill exakta läget man eftersträvar. Det är mindre vanligt med skada bara på 

insidan fotleden. När så sker, fixeras frakturen som ovan. Är skadan högt upp på skenbenet 

stabiliseras frakturen ofta med en platta och flera skruvar. Vid denna typ av fraktur är ofta 

syndesmosen skadad och då låter man antingen en längre skruv gå genom skenbenet och in 

i vadbenet eller så sätter man en märla mellan vadbenet och skenbenet. Det som operatören 

eftersträvar är exakt reponering (återställande till utgångsläget) av fotleden. 

 

 

 



 
 

Komplikationer 
 

Under gipstiden finns risk för ökad svullnad, detta känner du av genom att det känns trångt 

inne i gipset och du ser det genom att tårna blir svullna. Detta motverkas genom att ha foten i 

högläge. 

Det finns även risk för djup ventrombos, dvs. propp i benet. Detta motverkas genom att vara 

så aktiv som möjligt (smärta och svullnad styr) och att utföra träningsprogrammet.  

Om man avgipsar foten tidigare än planerat finns risk att det rör sig i frakturen och att den 

inte läker. 

 

 

Rehabilitering 

 

Vid avgipsningen kommer du att träffa sjukgymnast på ortopedkliniken för att få råd 
och träningsprogram. Sedan kan du ha kontakt med sjukgymnast på din hemort för 
fortsatt träning, råd om lämplig aktivitetsnivå och återupptag av vardagliga aktiviteter, 
återgång till idrott etc. Efter avgipsning påbörjas rörelseträning. I början tränas 
rörligheten i foten intensivt för att du ska kunna böja, sträcka och vrida i fotleden. Det 
är också viktigt att återfå bra gångteknik så att du inte haltar. När du återfår full 
rörlighet stegras träningen till stående balans-, styrke- och uthållighetsövningar. Mer 
om din rehabilitering kan du läsa om i den rehabiliteringsplan du fått.  

 

Sjukskrivningstiden skiljer sig beroende på vilken typ av arbetsuppgifter du har. 

Cirka sex månader bör du räkna med innan du börjar återuppta mer belastande 

idrottsaktiviteter. Bristande rehabilitering kan ge ökad risk för nya skador. 

 

 

Prognos 

 

Läkningsprognosen för fotledsfrakturer är god. De flesta fotledsfrakturer är tillräckligt läkta 

efter ca 6 veckor och då kan rehabilitering påbörjas. Kvarvarande stelhet, framför allt på 

morgonen, lätt svullnad och hälta när du går är inte ovanligt ett par månader efter skadan. 

Svullnadsproblematik är inte ovanligt upp till ett år efter skadan. Merparten av dem som 

ådragit sig fotledsfraktur återgår till tidigare aktivitetsnivå, inklusive idrott. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Bilaga 9. 
 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 10. 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 11. 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 12.  

 

 

 

 


