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Diagnose Konservativ achillessene ruptur 

DS 86.0 

 

  

Fremgangsmåde 
 
Undersøgelse og diagnosticering 
Ansvarlig læge stiller diagnosen ud fra anamnesen og med udgangspunkt i 

følgende kliniske test: 
 
Nedsat muskelstyrke i plantarfleksion 
Palpabel defekt af achillessenen 
 
Klinisk Thomsons test 
Klinisk Matles test 
 
Ved positiv Thomson bemærker man manglende plantar fleksion ved kompression af lægmuskulaturen. Patienten 
ligger i bugleje. Falsk negativ ved lidt ældre ruptur. Falsk positiv ved kompression af den resterende flexor 
muskulatur. 
 
Ved positiv Matles bemærker man manglende spontan plantar fleksion når knæene bøjes aktivt med patienten i 
bugleje. Man sammenligner med modsidige. Specielt velegnet til lidt ældre rupturer. 
 
Behandling 
Alle patienter skal konfereres med orto-mellemvagt (62812) / Traumevagt (64600) 
Som udgangspunkt skal alle patienter med achillesseneruptur opereres,  
 
Kontraindikationer for operation:  
Almen svækkelse på grund af alder/sygdom 
Svært nedsat eller ingen gangfunktion. 
Dårlig compliance 
Øget infektions risiko (lokale sår eller hudproblemer, DM1+2, storryger) 
Arteriel/venøs insufficiens 
Immunosupprimerende behandling / svækket immunforsvar. 
 
Relative kontraindikationer (konfereres med Traumevagt): 
Ruptur på degenerativ basis efter binyrebarkshormon injektioner, ciproxin behandling, langvarig 
behandlingskrævende tendinose. 
Oversete rupturer. 
Re-rupturer. 
Man bør ikke overlade valget om behandlingsmetode til patienten ! 
 
Skal patienten ikke opereres, er det konservativ behandling. Se flowchart 
 

 Flowchart 
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Uge 4:
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Efter fjernelse af støvle. 
 

 
 

 

11 - 14 uger: 
Kommunal Fys
Ingen belastning på 
forfod.                       
Cykle på 
motionscykel, 
udelukkende med 
belstning på hæl.
Svømning - pas på 
glatte flisegulv.   Gå 
ture med hælekiler i 
skoene.       Gå 
normalt op ad 
trapper med hele 
foden på trinnet, ned 
ad et trin ad gangen 
den skadede fod 
først.                             
Du må ikke kører bil.

15-22 uger:     
Du må gå normalt på 
trapper.                          
Du må cykle med 
forfod på pedalen

23 - 52 uger:
Du må begynde at 
små-løbe. Distance 
og tempo øges 
gradvis over tid.
Du må begynde at 
hoppe. Afsættelses 
kraft øges gradvis 
over tid.

Efter ca 1 år:
Du må tidligst 
påbegynde idræt 
med hurtige afsæt og 
retningsskift fx 
badminton, 
håndbold, fodbold 
mv.                  Det er 
vigtigt at 
tilrettelægge 
træningen således, at 
du kan træne uden at 
få smerter i senen.                  
Forvente lette til 
moderate gener i op 
til 6-12 måneder 
efter skaden.


