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Lars Konradsen: lkonrad@dadlnet.dk
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Idrætsmedicinske guidelines for
behandlere og trænere:

Diagnostik og behandling af
Achillesseneskader.
Indledning
Såvel akutte som kroniske Achillesseneskader er hyppige indenfor mange idrætsgrene.
Hovedparten af skaderne er overbelastningsskader. De er opstået snigende, og kan være til gene
for udøveren i måneder. Det er ikke usædvanligt, at idrætsudøvere må opgive idrætskarrieren pga
Achillessene problemer.
Behandlingen af skaderne er langvarig og en tålmodighedsprøve for de fleste. Det betyder, at
mange patienter zig-zagger gennem behandlingssytemet i håb om at finde en hurtig og effektiv vej
ud af problemerne.
Formålet med denne vejledning er primært at bedre muligheden for at den bedst mulige
udrednings- og behandlingsplan iværksættes.

Det er vigtigt at understrege, at symptomerne oftest opstår fordi belastningen overstiger senens
styrke (træningstilstand). Derfor er det i en periode nødvendigt at reducere belastningen og
samtidig styrketræne senen med henblik på at gøre senen så stærk, at den kan holde til de
ønskede belastninger. Det er endvidere vigtigt at understrege, at prognosen er bedre, jo hurtigere
behandlingen indsættes. Behandlingen af de langvarige skader strækker sig ofte over mere end 36 måneder, og det er afgørende, at både behandler og patient er indstillet på dette.

Med venlig hilsen
(Hele gruppen)

2

ANATOMI, FYSIOLOGI OG BIOMEKANIK
Achillessenen er kroppens største sene med et tværsnitsareal på ca ½ cm2. Den formidler trækket
fra m. triceps surae til calcaneus og er dermed involveret i det aktive afsæt (koncentrisk arbejde).
Den er også involveret i bremsningen af foden under fodisæt (excentrisk arbejde). De dybtliggende
senefibre stammer hovedsageligt fra soleusdelen af musklen og forløber skråt ned til calcaneus,
således at fibre, der stammer fra ydersiden af musklen hæfter på indersiden af hælbenet. Herved
deltager disse fibre også i den aktive inversion af hælen. Denne opbygning har som hovedformål
at bremse pronationen af foden i fodisættet under gang og løb.
Ved et normalt fodisæt lander man på ydersiden af hælen (supineret, calaneus i varus), og gradvist
overføres belastningen til indvendige del af forfoden (proneret, calcaneus valgiseres). Den
længdegående fodbue afflades herunder gradvist, og medførende en betydelig stødabsorption.
Under afsættes supineres foden atter, og foden bliver stiv, hvilket giver et optimalt afsæt.
Hyperpronation og hypopronation angiver dynamiske fejlbelastninger i forhold til ovenfor omtalte
normale fodisæt. Hyperpronation defineres i reglen som en maksimal pronation (calcaneus valgus
vinkel), der overskrider 12º og medfører en øget belastning på Achillessenen, både ved
opbremsning af pronationen og ved generering af afsæt.

DEFINITIONER OG TYPER AF SKADER
I det følgende omtales forskellige lidelser i og omkring Achillessenen. Lidelserne opdeles i akutte
og kroniske skader med hovedvægt på de kroniske skader hos voksne (en skade betegnes som
kronisk, når den har været tilstede i mere end tre måneder).

A: Akutte skader:
(Behandling af akutte skader omhandles ikke i denne vejledning).

1) Total bristning af Achillessenen: Totaloverrivning af selve Achillessenen.

2) Delvis bristning af Achillessenen

3) Fibersprængning: Delvis bristning af muskelfibrene på overgangen mellem lægmuskel
(soleus/gastrocnemicus) og senevævet. Kaldes ofte ”tennisben”.
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B: Kroniske skader:

1) Tendinopati: sygdom i senevævet
a) Tendinose: Degeneration i senevævet.
b) Tendinitis: Inflammation i senevævet

2) Peritendinitis (paratenonitis): Inflammation i vævet rundt om senen (peritendiet).

3) Bursitis calcanei: Inflammation i slimsækken (bursa retroachilles eller bursa retrocalcaneus)

4) Entesopati: Sygdomme i selve senehæftet (ses ofte hos bør og kaldes da
traktionsapophysitis, Mb Sever).

PATOFYSIOLOGI
Flere medicinske sygdomme kan påvirke Achillessenen. Ved gigtsygdomme i ryggen ses ofte
entesopati. Ved forhøjet kolesteroltal i blodet kan der ses kolesterol aflejringer i Achillessenen, og
ved urinsur gigt kan der opstå udfældninger af urat krystaller i senen. Disse medicinske sygdomme
vil ikke blive gennemgået yderligere i denne rapport.
Den eksakte patogenese bag skaderne i og omkring Achillessenen er ukendt, men formentlig
multifaktoriel. I øjeblikket tillægges interne faktorer (hyperpronation, reduceret bevægelighed,
varus deformitet, anisomeli og andre biomekaniske forhold samt alder, vægt, lokal hypoxi mm) og
eksterne faktorer (træningsfejl, dårlige sko mm) størst betydning. I den traditionelle
forklaringsmodel fremkalder gentagne (ofte excentriske) mikrotraumer en akut og efterfølgende en
kronisk inflammation i senen. Om end der ikke kan påvises inflammationsceller i rumperede
Achillessener, er der dog mange indicier på, at der sker en inflammatorisk proces i og omkring
kroniske Achillessene tendinopatier.
Nyere undersøgelser har vist, at Achillessenerne gennemgår en langvarig asymptomatisk
periode med tiltagende forandringer inden tilstanden bliver symptomatisk. Den
symptomatiske periode kan derfor betragtes som ”toppen af isbjerget”. Disse
asymptomatiske forandringer kan påvises vha ultralydscanning.
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Diagnose:
I langt de fleste tilfælde kan diagnosen stilles blot ved hjælp af sygehistorien og en simpel klinisk
undersøgelse. Kun i relativt få tilfælde er det nødvendigt at supplere med ultralydscanning.

Anamnese:
Det er væsentligt ved hjælp af sygehistorien at forsøge at finde den udløsende årsag til problemets
opståen (træningsfejl, pludselig øget intensitet, ændret underlag, tryk fra hælkappen, o.l.) for kun
ved at ændre årsagen, kan man gøre sig håb om permanent at fjerne symptomerne.
Patienten klager sædvanligvis over langsomt indsættende smerter bag på hælen. Smerterne kan
stråle op i læggen og/eller ned i hælen. Smerterne kan have forskellig karakter, men oftest ses
klassisk smertetriade med udtalt igangsætningsbesvær (f.eks morgenstivhed), lindring efter
opvarmning og forværring efter langvarig aktivitet. I andre tilfælde kan morgenstivheden være
begrænset, men smerterne optræder under aktivitet. Der kan være hævelse af senen. Ved den
akutte skade fornemmes et pludselig smertejag, oftest medførende øjeblikkeligt ophør med
idrætsaktivitet
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De kroniske gener kan gradueres fra 1-6:
(det kan være en hjælp at have gradueret skaden, både for at kunne vælge ret behandlingsniveau
(se senere under behandling) og for at kunne spore bedring i det ofte lange behandlingsforløb).

Gradinddeling af kroniske Achillesseneskader
Grad

1

Smerteoplevelse

Præstation

Kun til stede efter aktivitet

normal

Under aktivitet, men svinder
2

3

umiddelbart efter ophør

normal

Under aktivitet og varer 1-2 timer efter

normal eller kun let

ophør

nedsat

Starter ved aktivitet og varer > 2 timer
4

efter ophør

nedsat

Starter øjeblikkeligt ved aktivitet som
5

involverer senen og varer mange timer meget nedsat, evt.
ophørt

efter ophør, dog med smertefri
perioder i hvile.

6

Konstant.

Ophørt
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Følgende observationer kan være til hjælp under udredning af disponerende faktorer:
Interne faktorer:
•

Dårlig stødabsorption i foden ved ødelagt fedtpude under hælen:
Patienten kan oplyse om tidligere eller aktuel ømhed under hælen.

•

Hypo-/hyperpronationstendens:
Patienten kan fortælle, at vedkommende har et hårdt eller klaskende fodisæt og har
tendens til at vride overlæderet på skoen i forhold til sålen.

•

Mellemfods- eller forfodslander:
Patienten er ofte blevet gjort opmærksom på dette af andre.

•

Stramme Achillessener:
Patienten ved ofte, at vedkommende ved udspænding af Achillessenen er stiv i
forhold til andre.

•

Netop overstået kontusionsskade, distensionsskade/ fibersprængninger.

•

Gang og løb med udaddrejede fødder (outtoeing):
Patienten er ofte klar over denne type løb.

•

Stor kropsvægt, eventuel med vægtøgning forud for aktuelle skade.

Eksterne faktorer:
•

Både overbelastninger og traumer kan forårsage achillodynia, f.eks. hurtigt stigende
træningsintensitet.

•

Træningsændring til en større del excentrisk belastning.

•

Øget friktion mellem calcaneus og senen på grund af udefra kommende tryk:
dårligt tilpassede sko.

•

Ændring til hårde underlag:
Tiltagende aktivitet på betongulv, asfalt eller frosthårde grusbaner.

•

En af de vigtigste årsager til Achillesseneirritation er træningsfejl oftest efter øgning af
distance eller hastighed.

Da der som overfor nævnt ofte er en længere asymptomatisk skadeperiode, før symptomerne
bliver tydelige, skal idrætsudøveren udspørges om ændringer i træningsmængde,
træningsmetoder, sko mm gennem det sidste halve til hele år før symptomerne opstod.
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Objektive undersøgelser:
Palpation af sene og læg:
Senen palperes med pege- og tommelfinger. Ømhed af senen registreres bedst, hvis senen
er afslappet. Specielt bemærkes lokalisation (ved fæstet, i selve senen eller ved bursa),
fortykkelser, uregelmæssigheder - og om disse følger senen ved bevægelse i fodleddet.
Endelig registreres krepitation (som tegn på akut peritendinitis).
Hvis man klemmer omkring den ømme sene og bøjer foden op og ned (fleksion/ekstension)
vil smerten flytte sig sammen med senen, hvis det drejer sig om lidelser i senen
(tendinose/tendinitis), mens smerten vil være lokaliseret samme niveau, hvis det drejer sig
om lidelser i vævet omkring senen (peritendinitis).
Ved entesopati er den maksimale smerte sædvanligvis lokaliseret lige bag på hælknoglen,
mens smerten ved bursitis sædvanligvis er lokaliseret lige over hælknoglen og under
(profundt) for Achillessenen, hvor der af og til kan være hævelse og fluktuation.
I sjældnere tilfælde kan der være bursit superficielt over selve fæstet på hælknoglen, i
hvilket tilfælde der næsten altid er hævelse og rødme og eventuelt fluktuation.
Direkte tryk (inklusive tryk fra hælkapppen) medfører ofte stort ubehag.

Thompsons test:

Denne test er specielt udviklet til at vurdere, om der foreligger en total Achillesseneruptur.
Patienten ligger på maven med foden frit hængende ud over briksen. Hvis ikke et kraftigt
tryk fra side til side på lægmusklens kødede del medfører en tydelig strækning (plantarfleksion) i
fodleddet er testen ”positiv”, og en total bristning af Achillesenen må mistænkes.

Biomekanisk vurdering:
Vurdering af hypo- og hyperpronation:
Graden af hypo- og hyperronation kan bedst bedømmes ved videooptagelse af
calcaneusvinklen under løb (løbestilsanalyse), men dette udføres kun få steder.
På en stående patient kan hyperpronation vurderes ved en lav svang (vurderet som en lav
naviculare under Feissline) og tendens til platfod. Et anvendeligt mål for calcaneusvinklingen kan opnås ved at måle valgusvinklingen af calcaneus, mens patienten i stående
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stilling flektere 45º i knæene. Er valgusvinklingen i den stilling > 5º kaldes hyperpronation.
Fodtøjet vil i reglen afsløre hypo- og hyperpronation ved øget slitage af henholsvis
udvendige og indvendige del af sål og indersål.

Parakliniske undersøgelser:
•

Røntgen er kun indiceret ved mistanke om træthedsbrud,knogleinfektion eller tumor).

•

Ultralydsscanning
Ved ultralydskanningen kan man foruden bristninger se bursitis, peritendinitis, tendinosis
(lokaliserede degenerative forandringer i senen med disintegreret fiberstruktur) og tendinitis
(inflammation vurderet ved hypereccogenicitet af senen i grå-hvid billede og
neovaskularisering ved doppler undersøgelsen). Det er endvidere muligt at lokalisere
skaden (midtsene, peritendiet, bursae, entese). Ultralydscanning kan endvidere fremstille
bevægelser i senen og mellem sene og vævet rundt om denne. Ultralydscanning anbefales
ved mistanke om (delvise) bristninger og altid før planlagt injektionsbehandling.

•

MR scanning har ingen fordele frem for ultralydscanning og er sædvanligvis ikke indiceret.

Typiske sygdomsbilleder:
A. Akutte skader
Total bristning af Achillessenen: Totale bristninger overses desværre. Det kan være vanskeligt at
skelne mellem delvise og totale bristninger, I sidstnævnte tilfælde er Thompsons test positiv (se
ovenfor). Ved totale bristninger vil det stort set være umuligt at gå på tæer (men det er også ofte
tilfældet ved delvise bristninger) og der kan ofte føles en defekt i senen. I tvivlstilfælde og i alle
tilfælde, hvor der fornemmes en pludselig jagende smerte (”smæld”) eller hvor der mistænkes en
(delvis) bristning, bør der snarest udføres en ultralydscanning.

Delvis bristning af Achillessenen: Symptomerne som ovenfor anført, men ofte mindre udtalte.

Fibersprængning i læggen(tennisben): Smerte og ømhed i lægmusklen ofte lokaliseret ved
overgangen mellem Achillessene og lægmuskel.

B: Kroniske skader
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Tendinose, tendinitis, peritendinitis: Ved tendinose/ tendinitis og peritendinitis findes der
trykømhed og hævelse svarende til senen oftest lokaliseret 2-4 cm oven tilhæftningen på
hælknoglen. Bevægelse i fodleddet udløser ofte smerter specielt ved belastning.

Bursitis calcanei/entesopati: Smerter placeret lige ved og omkring Achillessenens tilhæftning på
hælknoglen. Udvikles gradvist.Det kan være vanskeligt at skelne mellem entesopati og bursitis.
Ved entesopati er den maksimale smerte llokaliseret lige bag på hælknoglen, mens smerten ved
bursitis lokaliseret lige over hælknoglen og lidt foran Achillessenen (profund), hvor der af og til kan
være hævelse og fluktuation. I I sjældne tilfælde kan der være bursitis over selve fæstet på
hælknoglen (superficielt), i hvilke tilfælde der næsten altid er er hævelse og rødme og eventuelt
fluktuation. Tryk fra hælkappen medfører ofte stort ubehag. Ultralydsskanning kan anvendes som
hjælp.

Behandling
Her følger et flowskema, der anskueliggør den diagnostiske udredning og anbefaler behandlinger i
prioriteret rækkefølge. De enkelte behandlingstiltag er beskrevet i deltaljer på de følgende sider.
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Anamnese
- Interne og externe faktorer
- Smæld i anamnesen

Ultralydscanning

Objektiv undersøgelse:
- Thompson test
- Palpation

positiv: ruptur

ømhed på/ved senen

Diagnose:

Skadestue

ømhed ved calcaneus

Tendinose

Peritendinit

Entesopati

Bursit

ømheden midt på
senen, flytter sig
ved bevægelse

ømhed flytter sig ikke
ved bevægelse
af fodleddet

ømhed på
senetilhæftningen

ømhed anteriort for
Achillessenetilhæftningen

Behandling:
NSAID

(akutte tilfælde:
valg 1)

Lokal steroid*

Valg 2

Excentrisk
Træning

Valg 1

Biomekanisk
opretning

Valg 1

Valg 1

Valg 1

Valg 1

Valg 1

Valg 1

Valg 1

Valg 1

Kirurgi ¤

Valg 3

Valg 3

Eksperimentel
Behandling

(+)

(+)

’
Træningsreduktion
Træningsvejledning
Varme/kuldebehandling

Valg 2

Valg 2

Valg 2

(Valg 2)#

*: Diagnostisk ultralydscanning anbefales, hvis man mistænker (delvis) bristning.
#: Effekten er usikker.
¤: Tidligst efter 6 måneders regelret behandling bør kirurgi overvejes.
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Valg 3

(+)

Beskrivelse af de enkelte behandlingstiltag:

NSAID:
Anbefales kun til akutte tilstande (f.eks. peritendinit og bursitis) i maksimalt 14 dage. Ved de øvrige
tilstande er der muligvis en kortvarig smertestillende effekt, men ikke nogen varig bedring. Generelt
har NSAID ingen plads i behandlingen af kroniske Achillesseneskader
Både gel og tabletter kan anvendes.

LOKAL BINYREBARKHORMONINJEKTION (Corticosteroid):
Det er vigtigt at huske på, at lokal steroid injektion kun er et supplement til den overordnede
behandling: biomekanisk opretning, træningskorrektion og genoptræning. Steroid er dokumenteret
særdeles potent til at fjerne inflammation, reducere senetykkelse og karindvæksten i senen
(neovaskularisering) og dermed også smerten. Tidligere talrige enkeltstående meddelelser om
senebristninger efter steroidinjektion skyldes sandsynligvis, at idrætsudøveren fejlagtig tror, at
senen er rask og derfor tåler maksimal belastning, så snart smerten er svundet. Dette er naturligvis
ikke tilfældet idet lidelsen kan sammenlignes med et isbjerg, hvor den del af isbjerget, der er over
vandet, repræsenterer smerten. Senen er derfor langt fra rask, fordi smerterne er svundet. Denne
misforståelse er formentlig årsag til mange tilbagefald, fordi træningen intensiveres for hurigt, når
smerterne er svundet..

Hvis der ved ultralydskanning er forandringer i senen, må man ofte påregne et
genoptræningsforløb over ½ år efter steroidinjektion for at nedsætte risikoen for tilbagefald og
bristninger. Hvis man ikke gør sig dette klart, bør man ikke behandle med steroid. Af samme grund
må man som et minimum påregne, at en igangværende halvsæson er slut på konkurrenceniveau,
og injektionerne må naturligvis ikke (mis)bruges til at lade idrætsudøveren gøre sæsonen færdig.

Tilbagefald efter en vellykket injektion skyldes sædvanligvis for hurtig optrapning af belastningen.
Idrætsudøveren skal informeres om de beskedne risici, der er forbundet med behandlingen
(infektion, fedtatrofi, rødme i ansigtet, forhøjet blodsukker hos diabetikere,
menstruationsforstyrrelser) og der skal for eliteidrætsudøvere, der risikerer dopingkontrol,
indsendes en TUE attest til Anti-Doping Danmark (kan downloades på www.doping.dk).
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Fig ?: Ultralydscanning af Achillessene.
Senen er tenformet fortykket.
Afgrænsningen mellem den overfladiske
(gastrocnemicus) og den dybe (soleus)
del ses relativt tydeligt som et hvidt strøg
midt i senen. Både den overfladiske og
den dybe del af senen er fortykket, mens
det hovedsageligt kun er soleus, der har
kraftig øget karindvækst
(neovaskularisering). Der er ingen bristninger, i det senestrøgene ses intakte i hele området.

EXCENTRISK TRÆNING
Excentrisk træning har dokumenteret effekt på kroniske smerter i
Achillessenen. Hos patienter med smerter ved senefæstet er effekten af
excentrisk træning mere tvivlsom, men bør dog forsøges.
(Se bilag 1)

BIOMEKANISK OPRETNING
Som tidligere beskrevet er der en lang række interne og eksterne faktorer der kan være årsag til
Achillessene problemer. Det er vigtigt i forbindelse med behandlingen af Achillesseneproblemer at
disse afdækkes og om muligt oprettes.

Interne faktorer:
•

Hyperpronation: Idrætsudøveren skal vælge stabile sko med god hælkappestøtte og eventuelt
med kile under den udvendige fodrand (pronationsstøtte).

•

Stramme Achillessener: Bevægeligheden kan med fordel forbedres/normaliseres gennem de
klassiske strækøvelser (fx ved at ”vælte træer”).
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•

Overvægt: Vægtreduktion vil reducere belastningen f Achillessenen..

•

Hælforhøjelse: Ofte lindrende, men bør begrænses (da det kan medføre forkortning af senen)

Eksterne faktorer:
Der foretages en grov vurdering af skadelidtes sko, om disse er for gamle, velfungerende eller
eventuelt udøver et direkte mekanisk tryk på Achillessenen.
•

Underlag: skiftende underlag menes at medføre øget risiko for skader.

•

Sko: Stødabsorbering, hælstøtte, skoenes alder og slitagegrad, hælkappens tryk på
Achillessenen Mange specialbutikker kan ligesom idrætslæger og fysioterapeuter rådgive
omkring skovalg.

TRÆNINGSREDUKTION/TRÆNINGSVEJLEDNING
Træningsfejl: En af de vigtigste årsager til smerter fra Achillessenen er træningsfejl. Ofte opstår
problemerne efter øgning i træningsintensiteten (løbedistance eller -hastighed), og det er vigtigt at
informere patienten om at en midlertidig reduktion af belastningen er nødvendig. Total aflastning
er ikke tilrådeligt. I stedet bør en belastningen forsætte inden for smertegrænsen (således der
ikke er tiltagende smerter under eller (dagen) efter belastningen)..

Hvis man vil forsøge at graduere træningsreduktionen mere individuelt kan følgende skema
anvendes, idet det bygger på den gradinddeling af de kroniske Achillesseneskader beskrevet
under ”anamnese”.
Skønnet
Grad

Anbefalet aktivitet/

varighed af

Foreslået behandling

behandlingsforløb

Fortsæt aktivitet. Is efter
1

< 2 uger

aktivitet. Excentrisk træning.
Afdække interne og externe
faktorer

Modificere aktiviteter Is efter
2

aktivitet. Excentrisk træning.

Omlæg aktiviteter, nedsæt
3

> 2 uger

> 6 uger

omfang min. 25%. Indlæg
pauser. Is efter aktivitet.
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Excentrisk træning.
Yderligere reduceret
4

> 3 måneder

aktivitet. Is efter aktivitet.
Excentrisk behandling. Evt.
medicinsk behandling.
Yderligere reduceret

5

> 3 måneder

aktivitet, evnt andre former
for aktivitet. Is efter aktivitet.
Excentrisk behandling. Evt.
medicinsk behandling
Langvarig (måneder) nedsat

6

> 3-6 måneder

aktivitetsniveau.
Lang rehabilitering.
Evt. medicinsk behandling
og ved manglende effekt
eventuelt kirurgisk
behandling.

Curwin, Stanish 1986

Generelt bør genoptræningen foregå inden for smertegrænsen.Smerte i forbindelse med aktivitet
er kun tilladt, hvis smerten svinder kort efter ophør med aktiviteten. Smerte efter idræt er også
tilladt, hvis smerten er forsvundet til næste morgen. Ved smerte som ikke aftager eller stiger over 5
på en 10 trins smerteskala, anbefales 1-2 dages hvile med opstart på forrige aktivitetsniveau.
Smerte op til 2 er sikker, smerte op til 5 er acceptabel, mens smerte over 5 medfører risiko for
forværring.Det tilstræbes at opnå et jævnt stigende belastningsniveau uden store spring i intensitet
(se fig A), således at det klassiske ”savtakkede” forløb med gentagne tilbagefald undgås (se fig B)
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Fig A
Korrekt
genoptræningsforløb.
(med tilladelse fra
www.sportnetdoc.dk)

Fig A
Forkert
genoptræningsforløb.
(med tilladelse fra
www.sportnetdoc.dk)

Kulde/varme
Is bliver brugt til at kontrollere smerte, blødning og inflammation samt ødem (væskeophobning i
væv). Isbehandling har en plads ved akutte skader og ved akut opblussen i en kronisk skade. Is
bør anvendes 20-30 minutter, gerne flere gange om dagen. Is bør ikke anvendes direkte på huden,
da dette kan medføre forfrysninger
Dokumentationen for is-behandling er på nuværende tidspunkt yderst sparsom.

Kirurgisk behandling af kroniske Achillessene smerter
•

I litteraturen ses en tendens til, at Achillessene kirurgien kan hjælpe patienter til at klare en
acceptabel hverdag, men at tilbagevenden til høj aktivitet efter et kirurgisk indgreb ofte er
usikker.
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•

Komplikationshyppigheden er relativt høj. Paavola et al. fandt, at 11% havde
komplikationer, der forlængede forløbet. Der var særligt tale om forsinket sårheling og
overfladiske infektioner. I 1% af alle indgreb krævede komplikationerne en re-operation

•

Det er endnu usikkert, om kirurgi giver bedre resultater end et velstyret regime med aktiv
ro og genoptræning.

•

Jo bedre undersøgelsernes videnskabelige kvalitet, jo dårligere er de rapporterede
resultater.

Indikation:
I kroniske tilfælde bør kirurgi først overvejes, når anden behandling har været gennemført efter
retningslinierne. Selv efter vellykket operation er en langvarig genoptræning nødvendig for at
nedsætte risikoen for tilbagefald.

Operationer:
De kirurgiske indgreb kan groft inddeles efter skønnet diagnose (kun indgreb med en
videnskabelig beskrevet baggrund er medtaget):
Peritendinit: Åben oprensning af ”seneskeden”.
Tendinose: Åben eller percutan spaltning af senen +/- fjernelse af ødelagt væv.
Bursitis calcarea: Åben eller artroskopisk fjernelse af slimsæk og afmejsling af
prominerende knogle.
Insertionstendinose: Åben eller artroskopisk fjernelse af degenereret
senetilhæftningsvæv.

Teknik:
Der henvises til bilag 2, hvor de kirurgiske teknikker er detaljeret beskrevet.

Resultater:
Der henvises til en mere detaljeret beskrivelse i bilag 2.
Sammenfattende kan det siges, at kirurgisk behandling af peritendinit giver ca. 80% gode
resultater og op mod 90% af patienterne vender tilbage til deres tidligere aktivitetsniveau tæt på
smertefri. Operation af tendinose giver ca. 70% “excellent or good” i historiske studier, men der
skal være tale om én velafgrænset forandring. Resultaterne af fjernelse af slimsæk beskrives
meget varierende fra 90% gode resultater 40 måneder efter operation ned til 60% gode resultater,
hvor 36% stadig havde smerter i varierende grad. 25% re-operationsbehov er beskrevet.
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Ved operation på tilhæftningstendinose kan op til 80% opleve bedring men kun 50% forventes at
nå i nærheden af smertefri. Under 60% kan vende tilbage til tidligere høj aktivitet.

Experimental behandling
Sklerosering: Ultralydsvejledt injektion af aetylsklerol omkring de nydannede kar i senen
(neovaskularisering) har i et mindre studie fra ét center vist smertereduktion hos op til 80% af
patienter. Indtil tilstrækkelige videnskabelige undersøgelsder foreligger, opfattes behandlingen
som eksperimentel.

Shockbølger (ESWT eller SWT): Shockbølgebehandling (Extracorporal Shock Wave Therapy)
rapporteres som effektiv ved behandling af kroniske Achillesseneproblemer – også
tilhæftningstendinopatier, men der er på nuværende tidspunkt ikke en god videnskabelig
dokumentation for effekten.

El-terapi
Elterapeutiske behandlingsmodaliteter omfatter laser, ultralyd, kortbølge og anden el-terapeutisk
stimulering.
Fælles for alle el-terapeutiske behandlingsmodaliteter er en manglende dokumentation for
effekten. De videnskabelige undersøgelser har givet modstridende resultater.
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BILAG 1
Program til udlevering ved kronisk Achillesdynia (med smerter 2-3 cm over calcaneus)
Ved kroniske Achillessenesmerter kan symptomerne mindskes/fjernes med regelmæssig
styrketræning af senen under samtidig forlængelse (excentrisk træning).
Træningen går ud på at bevæge foden fra at stå på tæer (billede 1) til maksimal
udstrækning af achillessenen (billede 3 og 4). Dette gøres bedst ved at stå med hælen ud over et
trin el. lign, således at den fulde vægt er på forfoden. Følgende øvelse foretages:
Øvelse:
1. Stå med strakte samlede ben med vægten på forfoden på et trin eller lignende.
2. Løft hælene op til strakt position (så du står på tæer) (billede 1).
3. Den fulde vægt lægges nu over på det skadede ben, mens det raske ben løftes (billede
2). Sænk langsomt hælen så langt ned som muligt indtil du mærker et stræk i senen
(billede 3).
4. Støt atter på det raske ben mens hælene løftes tilbage til strakt position (billede 1).
5. Øvelsen gentages med 10-15 repetitioner 3 x. Herefter gentages hele øvelsen med benet
bøjet (billede 4).
6. Træningen udføres 1-2 gange om dagen 7 dage om ugen i 12 uger.
7. Start med at træne uden belastning. Efterhånden som smerterne forsvinder øges
belastningen gradvist ved at lægge vægt i en rygsæk (ca. 5 kg ad gangen).

Her er der tilsvarende billeder – men for at mailen ikke skal blive for stor har jeg undladt
dem.

Billede 1

Billede 2

Billede 3

Billede 4

Det er vigtigt at øvelserne udføres langsomt således, at du kan mærke, at
achillessenen strækkes ud. I de første 4 uger kan smerten under øvelserne blive forværret.
Dette er ok. Smerterne må imidlertid ikke være forøget efter træningen eller næste morgen.
Hvis det er tilfældet, skal du nedsætte belastningen ved at reducere antallet af repetitioner. Når
du ikke længere mærker smerten under træning, øges belastningen ved at lægge vægt i en
rygsæk (ca. 5 kg ad gangen) indtil du igen mærker den belastningsrelaterede smerte.
Forværres smerterne, er det tegn på, at du er gået for hurtigt frem. Hvis dette er tilfældet, er det
vigtigt at du ændrer dit træningsprogram.
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Som hjælp til at huske træningen, kan du udfylde nedenstående skema. Sæt et × for hvert
træningspas.
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BILAG 2
Kirurgiske indgreb for kronisk Achillodynia
Operation for ren peritendinit:
Åben stripning af paratenon:
Enighed om bugleje. Lokalanalgesi kan anvendes, men der er en tendens til, at mere
proximale bedøvelsesmåder foretrækkes. Der vælges en medial eller lateral incision.
Hvis der vælges en lateral incision, skal nervus suralis og vena saphena identificeres.
Adhærenser mellem sene og crural fascie løsnes. Nogle rapporter beskriver, at der
strippes hele vejen omkring senen, i andre strippes der ikke anteriort. En forskel i
resultaterne kan ikke registreres. Som efterbehandling vælger nogle 14 dage i
gipsskinne for at sikre sårheling, andre er mere aggressive og aflaster med krykker
indtil smertefri vægtbæring og indfører strækøvelser fra dag 1. Excentrisk
øvelsesprogram følges herefter op til 3 måneder efter operation. Andre tillader fuld
sportspecifik træning 6-12 uger efter kirurgi.

Forventet resultat:
Bedste vurdering ud fra Paavola et al.’s prospektive studie: 7 måneder efter det
kirurgiske indgreb var 88% tilbage på deres tidligere aktivitetsniveau og tæt på
smertefri (god evidens). Nelen et al. fandt 82% “excellent and good” ved samme
procedure. Indgrebet på ren peritendonitis må derfor betragtes som godt.

Artroskopisk paratenotomi:
Artroskopisk metode er beskrevet med et til flere snit i huden over senen, hvilket
giver adgang til inspektion og operationer fra senens superficielle side (Maquirrian).
Senen kan inspiceres fra proximale muskulotendinøse overgang til distalt et par cm
over calcaneusfæstet, idet huden er tættere bundet distalt.
Forventet resultat:
Der forligger ikke dækkende dokumentation for artroskopisk paratenotomi.

Operationer for tendinose:
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Ved store områder med tydeligt forandret sene, eller ved sener med multiple noduli, er det meget
usikkert, om kirurgi hjælper, og risikoen for komplikationer er stor.

Åben tenotomi:
Medial eller lateral incision svarende til det ten-fortykkede sted. Hvis der vælges en lateral
incision, skal nervus suralis og vena saphena identificeres. Incision i det omdannede område. Væv
uden senestruktur fjernes. Der kan foretages eller undlades sutur af senen. Litteraturen giver ikke
retningslinier her.
Forventet resultat:
Ca. 67% af ”excellent and good” (Schepsis AA et al.) til 76% ”excellent and good”
(Nelen G et al).

Percutan longitudinal tenotomi:
I de bedst dokumenterede opgørelser gennemføres denne operation ultralydsvejledt
mod området med mest udtalte forandringer. Kniven sættes ind i senen midt i
forandringen og ankelleddet flekteres og extenderes. Flere længdegående snit kan
foretages. Hvis der er tydeligt fortykket paratenon, anbefales denne metode ikke. Det
er en fordel ved denne metode, at den kan udføres i lokal analgesi, og at den ikke
udelukker andre operationer på et senere tidspunkt.
Forventet resultat:
Den bedst dokumenterede opgørelse af Testa et al. gav 55% excellent og 20% gode
resultater.

Operationer for retrocalcaneal bursit:
Åben bursectomi og afmejsling af prominerende tuberositas calcanei:
Lateral eller medial incision. Fjernelse af al cicatricielt omdannet fedt- og bursavæv.
Afmejsling af prominerende calcaneus, så man er sikker på at have fjernet
kollisionsmuligheder. Oprensning af cicatricielt omdannet senevæv.
Forventet resultat:
I retrospektive opgørelser beskriver Yodlowski et al. 90% excellent eller gode
resultater 40 måneder efter operation og Lehto et al. 83% excellent eller gode
resultater 2-11 år efter operation. Disse resultater skal dog sættes op mod fund af
Jarde et al. med 73% gode resultater og af Nesse et al., hvor godt nok ca. 60%
kunne rubriceres som gode efter et klinisk score system, men 36% havde smerter og
60% forskellige andre residualsymptomer. Schepsis et al. havde 25%, der krævede
re-operation .
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Artroskopisk bursectomi og afmejsling af prominerende tuberositas
calcanei:
Teknikker er velbeskrevet af Leitze et al. og van Dijk et al. Der kræves en sikker
diagnose af bursitis og prominerende knogle. Ved synlig calcinose af Achillessene
tilhæftningen vælger flere en åben procedure.
Forventet resultat:
Der kan forventes samme langtidsresultater som ved den åbne procedure, men
frekvensen af komplikationer beskrives som lavere.

Operationer for insertionstendinose:
Åben fjernelse af abnormt væv:
Den beskrives flere adgange: lige medial eller lateral incision, midtlinie incision,
hockeystick incision, eller incision der svinges proximalt posteriort over senen. Det
involverede seneområde kan fjernes posteriort fra eller fra siden. Ofte beskrives det,
at der også fjernes en prominerende del af calcaneus. Op mod 50% af senens
bredde kan fjernes på ellers raske sener uden risiko for ruptur ifølge Calder og Saxby
og på baggrund af biomekaniske studier af Kolodziej et al., mens Maffulli et al. valgte
at sætte ankre i insertionen, så snart mere end 25% blev fjernet.
Forventet resultat:
Kun 56% kan forventes at blive gjort smertefrie, men ifølge McGarvey et al.
(McGarvey WX et al.) oplevede 82% en bedring. Samme gruppe rapporterede dog,
at kun 13/22 kunne vende tilbage til ubegrænset aktivitet.

Artroskopisk fjernelse af abnormt væv:
Denne metode er beskrevet af van Dijk, men hvordan man sikrer sig, at det
smertegivende væv er fjernet samt resultaterne af proceduren er ikke opgivet.
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