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Abstract   

This literature study reviews what a shoulder dislocation is, which risk factors that are 

important, treatment options and more specific about Bankart fracture.  

There are two risk factors which have greater value than others: Gender and age. Men in the 

beginning of their 20’s are high risk patients. Other factors that influence the possibility of a 

new shoulder dislocation are: Mechanism of injury, number of shoulder dislocations and if 

there is a Bankart fracture and/or a Hill-Sachs lesion present.  

Treatment options for shoulder dislocations are divided into operative and non-operative 

treatment. Conservative treatment is most common where the patient is followed up by a 

physical therapist. The two most common types of operative procedures are: Bankart and 

Laterjet procedures. Both of these can be done arthroscopic or with open surgery. The most 

common procedures today are arthroscopic Bankart repair and open Latarjet procedure. Those 

who are young and active, athletes, have repetitive dislocations or have a significant bone loss 

(large glenoid fractures and Hill-sachs lesions) are offered surgery.   

Bankart fracture is a complication after shoulder dislocation. Some studies explain that this 

fracture is a positive prognostic factor after primary shoulder dislocation. This statement is 

however debated.   
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Forord 

Tusen takk til overlege Berte Bøe for god veiledning.  
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1 Introduksjon    

Skulderen er essensiell for en normal funksjon av arm, og kan medføre store problemer hos 

den enkelte ved skader som ikke behandles på rett måte. Skulder er et av leddene i kroppen 

som har flest bevegelsesutslag. Den er derfor også utsatt for mange potensielle skader (1). 

Muligheten for å få skulderen ut av ledd, skulderluksasjon, er ikke uvanlig og byr på mange 

problemer. I tillegg til sterke smerter og skader på ulike strukturer er det også vanlig med 

fraktur i leddet, hvor en av de mest typiske er Bankart-fraktur.  

Arthur Sidney Blundell Bankart ble født i 1876 i England. Han studerte ved Trinity college of 

Cambridge og Guy’s hospital og ble ferdig utdannet lege i 1906. Han ble senere en anerkjent 

kirurg innen både ortopedi, nevrokirurgi og barnekirurgi (2). Bankart hadde flere viktige 

bidrag til ortopedi, hvorav det mest kjente er hans operasjon mot gjentagende luksasjoner. I 

1923 beskrev han for første gang Bankart-lesjon og Bankart operasjon. På den tiden vakte 

ikke hans arbeid så stor oppsikt. Da han ga ut en ny artikkel i 1938, fikk den imidlertid 

betydelig oppmerksomhet og operasjonen blir i dag utført over hele verden. Bankart ble 

pensjonert i 1944, men jobbet helt frem til hans plutselige død i 1951 (2).   

For spesialister i ortopedi er Bankart-fraktur en kjent komplikasjon etter skulderluksasjon, 

men for andre leger er frakturen lite kjent. Formålet med litteraturstudien er å øke 

kunnskapsnivået i hovedsak hos allmennpraktikere som ofte møter denne pasientgruppen. 

Studien har hovedfokus på risikofaktorer, behandlingsalternativer og komplikasjoner etter 

førstegangsluksasjoner. Dette er et tema som det blir undervist svært lite om i medisinstudiet, 

og studien vil derfor også kunne gi nyttig informasjon til medisinstudenter.  
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2 Materialer og metoder  

2.1 Søkestrategi  

Det ble utført litteratursøk 02.04.2019 i databasene Medline og Embase gjennom OVID for å 

finne aktuelle publikasjoner. Søkeordene ble utarbeidet sammen med en bibliotekar basert på 

oppgavens problemstilling, ved å se på nøkkelord (kw i Embase/kf i Medline) og aktuelle ord 

i tekst (tw i begge databaser).  

Det ble gjort språkbegrensninger til engelsk, norsk, dansk og svensk, og søket ble begrenset 

til de siste 11 årene (2008). Dyrestudier ble ekskludert. For EMBASE gjaldt følgende 

søkestrategi:  

Database: Embase <1974 to 2019 April 01> 

Search Strategy: 02.04.19 

-------------------------------------------------------------------------------- 

1     Bankart lesion/ (297) 

2     Bankart.tw,kw. (1652) 

3     1 or 2 (1756) 

4     fracture dislocation/ (3482) 

5     shoulder dislocation/ (5294) 

6     ((fractur* or shoulder) adj3 (dislocat* or luxat*)).tw,kw. (12287) 

7     4 or 5 or 6 (16398) 

8     3 and 7 (772) 

9     probability/ (89085) 

10     recurrent disease/ (165729) 

11     risk assessment/ (499429) 

12     risk factor/ (931905) 

13     (probabilit* or risk or recurrence* or complicat*).tw,kw. (4240040) 

14     9 or 10 or 11 or 12 or 13 (4700202) 

15     8 and 14 (423) 
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16     limit 15 to (human and (danish or english or norwegian or swedish) and yr="2008 -

Current") (223) 

 

MEDLINE søkestrategi:  

Database: Ovid MEDLINE(R) and Epub Ahead of Print, In-Process & Other Non-

Indexed Citations and Daily <1946 to April 01, 2019> 

Search Strategy: 02.04.19 

-------------------------------------------------------------------------------- 

1     Bankart Lesions/ (41) 

2     bankart.tw,kf. (1364) 

3     1 or 2 (1378) 

4     Fracture Dislocation/ (247) 

5     Shoulder Dislocation/ (5570) 

6     ((fractur* or shoulder) adj3 (dislocat* or luxat*)).tw,kf. (14099) 

7     4 or 5 or 6 (16704) 

8     3 and 7 (758) 

9     Probability/ (54550) 

10     Recurrence/ (174901) 

11     Risk Assessment/ (239689) 

12     Risk Factors/ (760804) 

13     (probabilit* or risk or complicat* or recurrence*).tw,kf. (3064642) 

14     9 or 10 or 11 or 12 or 13 (3500005) 

15     8 and 14 (474) 

16     limit 15 to (humans and yr="2008 -Current" and (danish or english or norwegian or 

swedish)) (200) 

 

Søkeordene i EMBASE ga et resultat på 223 artikler, mens i MEDLINE ble det funnet 

nøyaktig 200 artikler.   
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2.2 Utvelgelse av litteratur  

Artiklene ble manuelt vurdert og de ble i første omgang screenet ved å lese gjennom tittel. 

Ikke-relevante studier ble ekskludert. Dette resulterte i 23 relevante artikler i EMBASE og 22 

artikler i MEDLINE, hvorav noen artikler overlappet hverandre. Videre ble abstrakt lest, noe 

som førte til en ytterligere reduksjon i EMBASE (n=11) og MEDLINE (n=10). Blant disse to 

databasene var det 9 artikler som overlappet, dette førte til 12 gjenstående artikler. De 

resterende publikasjoner ble vurdert i fulltekst, med det resultat at ytterligere 3 artikler ble 

fjernet.  

Se flytskjema og diagram for ytterligere informasjon om det systematiske søket som ble 

utført.  
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Søk i OVID:  

423 artikler identifisert gjennom EMBASE 

474 artikler identifisert gjennom MEDLINE   

Artikler etter filter:  

223 artikler i EMBASE 

200 artikler i MEDLINE  

Artikler vurdert etter tittel  

 

9 artikler inkludert i litteraturstudien  

 

 Artikler fjernet på grunn av:   

 Hovedfokus på artroskopi vs 

åpen kirurgi 

 Bestemte radiologiske 

prosedyrer  

 Spesifikt om Hill-Sachs 

 Bakre (posterior) 

skulderluksasjon    
 

12 artikler vurdert ved å lese abstrakt 

 3 studier fjernet på grunn av:  

 Omhandlet mer spesifikt 

om 

stabiliseringsprosedyrer  

 Ikke tilgang til hele 

artikkelen   

Filter:  

 Språk: Engelsk, norsk, 

svensk og dansk  

 Tid: Ikke mer enn 11 år 

gamle (2008) 

 Menneskestudier   
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Forfatter  Navn på studien  Publisert  Hvor artikkelen ble 

publisert  

Risikofaktorer  

1. Olds, 

Donaldson, 

Ellis, Kersten 

”In children 18 years 

and under, what 

promotes recurrent 

shoulder instability 

after traumatic 

anterior shoulder 

dislocation? A 

systematic review 

and meta-analysis of 

risk factors” 

September 

2016  

British Journal of 

Sports Medicine  

Alder, kjønn, 

skulderdominanse, 

skademekanisme, Hill-

Sachs lesjon og Bankart- 

lesjon  

2. Olds, Ellis, 

Donaldson, 

Parmar, 

Kersten  

”Risk factors which 

predispose first-time 

traumatic anterior 

shoulder 

dislocations to 

recurrent instability 

in adults: A 

systematic review 

and meta-analysis”  

21. april 

2015  

British Journal of 

Sports Medicine  

Alder, kjønn, 

skademekanisme, 

tuberositas fraktur, Hill-

Sachs lesjon, Bankart-

fraktur, behandling,  

hypermobile ledd. 

3. 

Salomonsson, 

Heine, 

Dahlborn, 

Abbaszadegan, 

Ahlstrom, 

Dalen, 

Lillkrona  

“Bony Bankart is a 

positive predictive 

factor after primary 

shoulder 

dislocation” 

8. 

desember 

2009 

Knee Surgery Sports 

Traumatol 

Arthroscopy,  

Springer-verlag  

Bankart-fraktur, alder  
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4. Milano, 

Grasso, Russo, 

Magarelli, 

Santagada, 

Deriu, Maudi, 

Bonomo, 

Fabbriciani  

“Analysis of risk 

factors for glenoid 

bone defect in 

anterior shoulder 

instability”  

2011 The American Journal 

of Sports Medicine Vol 

39, No 9.  

Antall luksasjoner, 

kjønn, type sport.  

5. Cox, Kuhn Operative versus 

nonoperative 

treatment of acute 

shoulder dislocation 

in the athlete 

2008 Current sports 

medicine reports 

Ulike 

operasjonsteknikker, 

konservativ opptrening, 

alder, høyenergi-skader. 

6. Randelli, 

Ragone, 

Carminati, 

Cabitza 

Risk factors for 

recurrence after 

Bankart repair – a 

systematic review 

27.juli 

2012 

Knee Surgery Sports 

Traumatol 

Arthroscopic 

Alder, kjønn, antall 

luksasjoner, type sport, 

antall suturer, type 

suturer, glenoid-tap, 

pato-anatomiske 

faktorer, Hill-Sachs 

lesjon, ligamentløshet, 

ALPSA-lesjon. 

7. Mahure, 

Mollon, 

Capogna, 

Zuckerman, 

Kwon, Rokito  

Risk factors for 

recurrent instability 

or revision surgery 

following 

arthroscopic Bankart 

repair  

2018 The Bone and joint 

journal  

Alder, Kaukasisk 

etnisitet, bilateral 

instabilitet, kjønn.  

8. Flinkkila, 

Hyvonen, 

Ohtonen, 

Leppilahti  

Arthroscopic 

Bankart repair: 

Results and risk 

2010 Knee Surgery Sports 

Traumatol Athroscopic 

Alder, Hill-Sachs lesjon, 

glenoid erosjon, lengde 

på oppfølging. 
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factors of recurrence 

of instability 

9. Rhee, Cho, 

Cho 

«Traumatic anterior 

dislocation of the 

shoulder: Factors 

affecting the 

progress of the 

traumatic anterior 

dislocation»  

2009 Clinics in Orthopedic 

surgery Vol 1, No 4, 

2009  

Alder, residiverende 

luksasjoner, atleter, 

Bankart  
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3 Bakgrunn   

3.1 Skulderanatomi  

Skulderen er sammensatt av tre benede strukturer: Clavicula (kragebenet), scapula 

(skulderbladet) og caput humeri (leddhodet på humerus). Leddet mellom caput humeri og 

scapula kalles det glenohumerale-leddet, også kjent som skulderleddet. Cavitas glenoidale er 

scapulas ytre del som artikulerer med caput humeri (3). Acromion er en del av scapula og 

binder skulderbladet og kragebenet sammen. Skulderbladet er festet til sternum (brystbenet) 

via clavicula og sternoclavicularleddet. Dette leddet er sjeldent utsatt for skader (4). 

Acromioclavicular-leddet er et ledd som forbinder den laterale delen av clavicula med 

acromion. Dette leddet forsterkes med ligamentum acromioclaviculare. Clavicula er også 

bundet til scapula gjennom ligamentum coracoclaviculare (4).  

Et ledd er en forbindelse mellom to knokler, og det finnes mange ulike typer ledd som gir 

kroppen unik kapasitet for bevegelse. Skulderen er et såkalt kuleledd (1). Dette innebærer at 

man kan utføre bevegelser i alle retninger: Fleksjon, ekstensjon, abduksjon, adduksjon, 

innover- og utoverrotasjon. Cavitas glenoidale er grunn, men omgitt av en leddleppe (labrum 

glenoidale) som gjør den litt dypere. Både leddkapselen og leddbåndene er relativt løse. Dette 

medfører til stort bevegelsesutslag. Normalt bevegelsesutslag er 180 grader ved fleksjon og 

abduksjon, cirka 45 grader ved ekstensjon, 30 grader ved adduksjon, 70-90 grader ved 

utadrotasjon og cirka 55 grader ved innoverrotasjon (4).  

Kraftige muskler holder scapula på plass, samt hjelper til å dreie leddskålen (cavitas 

glenoidale). Skulderleddet er altså med i armbevegelsene, ikke bare humerus. Et godt 

eksempel er abduksjon av armen (5). 
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Figur – Skulderanatomi, høyre skulder sett forfra og bakfra (6)  

Fire muskler som er sentrale innenfor skulder blir kalt rotatormansjetten. Disse ligger rundt 

det glenohumerale leddet og heter supraspinatus, infraspinatus, subscapularis og teres minor. 

Alle disse fire musklene fester seg inn i leddkapselen (1). I tillegg dekker musculus deltoideus 

leddet på tre sider; fremre, laterale og bakre del. Et sentralt ligament er lig. coracohumerale 

som dekker den øvre delen av labrum glenoidale (1). Acromion, processus coracoideus og 

ligamentum coracoacromiale danner et beskyttende tak over leddet. Lengre ned i akselhulen 

har ikke kapselen muskler. Dermed er dette et svakt område av kapselen, hvor det er stor 

sjanse for at caput humeri går ut av ledd (1).     

Processus coracoideus er et benutspring på scapula som kan palperes like ved 

acromioclavicular-leddet (4). Denne strukturen kan gi smerter hvis det er betennelse i 

musklene med utspring/feste der.  Tuberculum majus ligger like nedenfor acromion og 

fungerer som et feste for tre av rotatormansjettmusklene (supraspinatus, infraspinatus og teres 

minor). Smerter i denne strukturen kan derfor indikere patologi i rotatormansjetten (4). 

Tuberculum minus er feste for den fjerde rotatormansjettmuskelen (m.subscapularis). Denne 

ligger mellom tuberculum majus og processus coracoideus og kjennes best ved å rotere 

humerus inn og ut (4).   
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Figur -  skulderanatomi, venstre skulder sett forfra med fokus på ligamenter (7)  

3.2 Skulderluksasjon  

3.2.1 Definisjon  

Skulderluksasjon er definert ved at skulderen glir ut av ledd. Luksasjonene deles inn i fremre 

og bakre skulderluksasjon. Fremre (anterior) skulderluksasjon innebærer at caput humeri blir 

skjøvet fremover ut av cavitas glenoidale (leddskålen). Ved bakre (posterior) vil caput humeri 

bevege seg bakover i den sagittale aksen. Den hyppigst forekommende luksasjonen er den 

fremre, som kan sees i 95 % av tilfellene (8). Noen ganger klarer man å hente seg inn igjen 

hvis skulderen er på vei ut av ledd. Dette kalles en subluksasjon. Da er caput humeri på 

kanten av glenoid, men smetter på plass istedenfor å gå ut av ledd. Dette skjer oftest hos dem 

som har unormalt stor bevegelse i leddene.  

3.2.2 Patofysiologi  

Ved en skulderluksasjon vil leddhodet komme nærmere de store åre- og nervestammene til 

armen. Det kan føre til at disse kan bli skadet, både under selve luksasjonen eller når leddet 

forsøkes reponert tilbake (1). For å undersøke eventuell skade på kar kan man palpere distal 
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puls i a. radialis. Med nervestammen tenker man spesifikt på nervus axillaris (4, 9). For å 

undersøke oppgitte nerve, er det mulig å teste kraft i musculus deltoideus og sensibiliteten i 

huden lateralt over muskelen.   

3.2.3 Årsaker  

Det er flere årsaker til at caput humeri går ut av stilling. De mest vanlige grunnene er 

fallskade eller direkte traume mot skulderen. Skulderen er i sin mest sårbare posisjon når 

armen er utadrotert og i abdusert stilling (8). I og med at fallskade og direkte traume mot 

skulderen er de hyppigste årsakene til luksasjon, så ser man ofte denne skaden hos dem som 

driver med ekstremsport (for eksempel; motocross og paragliding)  (10). Dette vil bli 

behandlet nærmere i denne oppgaven da det er noe omdiskutert (11).      

3.2.4 Forekomst  

Rapporterte hendelser med traumatisk førstegangsinstabilitet i skulder varierer fra 8.2 per 

100,000 til 23.9 per 100,000 i året for den generelle del av befolkningen i verden (9). Dette 

gir en prevalens på 1,7 prosent (9). Prosenten er forholdsvis lav, men sammenlignet med 

luksasjoner i andre ledd er skulderluksasjon den aller hyppigste (8). Dahl og Rinvik 

kommenterer at luksasjon i skulderleddet er omtrent like hyppig som luksasjon i alle andre 

ledd i kroppen til sammen (1).  

3.2.5 Komplikasjoner  

Bankart-fraktur/lesjon   

Bankart deles gjerne inn i Bankart-lesjon (ikke-benet) og Bankart-fraktur (benet). Bankart-

lesjon blir beskrevet som en avrivning av labrum (leddleppen) ved fremre del av glenoid (12). 

Bankart-fraktur har i tillegg en fraktur på den fremre, nedre delen av glenoid. Bankart-lesjon 

er en av de to hyppigste komplikasjonene etter skulderluksasjon. Hill-Sachs lesjon er den 

andre. Bankart-lesjon kan bli sett ved så mye som 85 prosent av alle skulderluksasjoner (13).  

Bankart-fraktur er likevel ikke like hyppig som Bankart-lesjon (14). Hill-Sachs lesjon blir 

beskrevet som en kompresjonsfraktur ved bakre del av caput humeri, og forekommer nesten 

hos alle med førstegangsluksasjon (4). 
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Figur - Røntgenbilde som viser skulderluksasjon med Hill-Sachs lesjon (15)  

 

Figur - Røntgenbilde som viser både Bankart-lesjon og Hill-Sachs lesjon (16) 

 

Figur – Bankart-lesjon sett ved artroskopi (17)  
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3.2.6 Behandling  

Det er tradisjonelt to behandlingsalternativer ved skulderluksasjon; kirurgisk eller konservativ 

behandling.  

Konservativ behandling  

Som det fremgår av ordet, blir det ved konservativ behandling ikke foretatt noen kirurgisk 

intervensjon. Konservativ behandling er det naturlige førstevalg.  

Når en pasient har fått konstatert skulderluksasjon er det viktig at han/hun blir henvist til 

fysioterapeut. Her vil pasienten få opptreningsøvelser, hvor de første øvelsene er 

pendeløvelser. Videre vil man begynne med enkle styrkeøvelser som er spesifikke mot 

skulder. Det er svært viktig at pasientene klarer å utvikle stabilitet og styrke, og det er 

avgjørende å være nøye med øvelsene. Treningen varer i flere måneder (18).   

Kirurgisk intervensjon  

Hovedprinsippet ved kirurgi er å sy kapsel og labrum tilbake på glenoid. Dersom det er 

betydelig bentap må man i tillegg supplere med en benblokk som fikseres fortil, nedad på 

glenoid. De mest brukte prosedyrene er: Latarjet og Bankart. Ved Bankart prosedyre er målet 

å reparere bløtvev (labrum og leddkapsel), mens ved Latarjet blir det i tillegg påsatt en ny 

benbit på glenoid. Begge disse prosedyrene kan gjøres ved åpen kirurgi og artroskopisk 

kirurgi. De som er mest brukt i dag er åpen Latarjet og artroskopisk Bankart (19).     

Akutt behandling – reponering  

I publisert litteratur finnes det mer enn 24 ulike teknikker for å reponere skulderleddet etter 

akutt glenohumeral luksasjon (9). Det kan ikke gjøres noen spesifikke anbefalinger 

vedrørende teknikker da det mangler gode nok studier. En lege bør lære seg to eller tre ulike 

teknikker og få erfaring med disse (9). I Norge anbefales Stimson manøver som førstevalg. 

Pasient legger seg på magen, henger armen ned og får et drag i armen (ofte med en 

vektskive). Andrevalg er Hippokrates’ metode hvor pasient ligger på ryggen, har armen 

abdusert og legens fot holdes i pasientens aksille som motdrag (20).  
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Figur - Stimson manøver (21) 

    

Figur – Hippokrates metode (22) 
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4 Risikofaktorer  

Etter første skulderluksasjon er det risikoen for nye luksasjoner som avgjør hvilken 

behandling og oppfølging pasienten bør få.    

4.1 Alder  

I flere artikler blir det funnet en forbindelse mellom alder og instabilitet. En systematisk 

oversikt fra 2015 bekrefter med sine ti studier at alder er en risikofaktor (10). I en av disse 

studiene deles aldergruppen inn i to: Over og under 40 år. De som var under 40 år da de fikk 

sin første skulderluksasjon hadde 44 % risiko for å få skulderen ut av ledd igjen, mens de over 

40 år kun hadde 11 % risiko for tilbakefall (10). De fleste studier har et skille på 20 år, 

nettopp fordi pasienter under 20 år er spesielt utsatt, sammenlignet med de over 20 år (11).  

Den systematiske oversikten ”In children 18 years and under” forteller at hele 92.9 % av barn 

som var 14-18 år opplevde en hendelse med instabilitet etter første gang de fikk traumatisk 

fremre skulderluksasjon (23).  

4.2 Kjønn 

Olds to systematiske oversikter forteller videre at menn har større sannsynlighet for ny 

luksasjon etter sin første traumatiske fremre skulderluksasjon (10, 23). I samme oversikt vises 

det til at det er tre ganger så stor sjanse for menn å få ny instabilitet, sammenlignet med 

kvinner (10). I artikkelen hvor de ser på barn under 18 år forteller 83 % av guttene, 

sammenlignet med 51.6 % av jentene, at de hadde en ny hendelse med instabilitet (23). 

Den systematiske oversikten ”Risk factor for recurrence after Bankart repair” viser at menn 

har en 15 % sjanse for å få ny luksasjon, mens kvinner har 8.7 % sannsynlighet for det samme 

(11). Disse tallene referer til risikoen for residiv etter at det er utført en operasjon med 

reparasjon av den opprinnelige Bankart-skaden. Det er altså ulike prosenter etter 

førstegangsluksasjon og etter operasjon, men alt i alt har menn større risiko for ny luksasjon, 

både med og uten operativ behandling. 
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4.3 Antall luksasjoner 

I en artikkel fra 2011 blir det fastslått at jo flere luksasjoner man har, desto større residivfare 

er det (24). Randellis studie forteller at det er mindre sannsynlighet for residiv for dem som 

kun har hatt én skulderluksasjon før artroskopi. Dette sammenlignet med dem som har 

gjentagende luksasjoner før de opererer. Det konkretiseres òg at jo flere luksasjoner man har, 

desto flere komplikasjoner inntreffer (11).  

4.4 Skademekanisme  

Skademekanisme kan deles inn i to; sportsrelatert og ikke-sportsrelatert (23). Hvordan selve 

luksasjonen foregikk, er også av betydning. Hvis hendelsen skjedde i forbindelse med sport 

har man 89.2 % sjanse for å få en ny instabilitet. Dette sammenlignet med luksasjon som ikke 

skjedde i forbindelse med sport. Her var det 76 % sannsynlighet for residiverende instabilitet 

(23). I den andre systematiske oversikten til Olds ser man flere forfattere melde om et direkte 

fall som den initielle skaden ved førstegangsluksasjon. Andre varianter var overfall, 

epileptiske anfall og motorsykkelulykker (10).    

4.5 Type sport  

Det er omdiskutert hvilken sport som gir økt risiko for skulderluksasjon. En vanlig antakelse 

er at de som driver med kontaktidrett har større risiko for skulderluksasjon. Eksempler her er 

idretter som bryting og håndball. I følge Randellis systematiske oversikt blir det ikke funnet 

noen signifikante verdier som viser at kontaktidrett fører til flere luksasjoner i forhold til 

andre idretter. Det er imidlertid et faktum at de som driver med konkurranseidrett har høyere 

risiko for luksasjoner; 29 % kontra 11.5 % (11).  

4.6 Glenoid bentap/Bankart-fraktur  

Flere forfattere har funnet en signifikant høyere risiko for residiv hos pasienter med en 

glenoiddefekt > 25-30 % av hele glenoidarealet (11). Bentap på glenoid er en følge av 

Bankart-fraktur eller slitasje på grunn av mange luksasjoner. Pasienter med glenoid fraktur 

med en avrivning av fragment økte imidlertid ikke sjansen for residiv. Dette sammenlignet 

med pasienter som ikke har noe glenoid bentap (11). Denne konklusjon støttes av 
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Salomonssons artikkel «Bony Bankart is a positive predictive factor after primary shoulder 

dislocation» (12).  

4.7 Hill-Sachs lesjon 

Å få en Hill-Sachs lesjon er en bendeffekt som man skulle tro øker sjansen for gjentakelse 

etter at man har stabilisert skulderen på plass. Risikoen for residiv av skulderluksasjon 

varierer fra 16.5 %-100 % (11). Randelli fastslår at det er 1.55 større sannsynlighet for residiv 

dersom man har en Hill-Sachs lesjon, dette sammenlignet med en skulderluksasjon uten noen 

komplikasjoner. Salomonsson er imidlertid uenig i dette: Et funn av Hill-Sachs påvirker ikke 

utfallet, noe som egentlig forventes da nesten hver skulder har dette etter en luksasjon (12). 

4.8 Ligamentløshet/hypermobile ledd  

Olds skriver i sin artikkel at de med hypermobile ledd har 2.6 ganger økt sjanse for å få 

gjentagende instabilitet (10). Randelli nevner også at det er en tre ganger så stor risiko for 

gjentagelse hos pasienter med løshet i ligamentene (11). Det blir altså påpekt flere ganger at 

ligamentløshet er en faktor som spiller inn.  

4.9  ALPSA-lesjon 

ALPSA-lesjon står for «anterior labral periosteal sleeve avulsion». Dette er en skade på 

fremre del av det glenohumerale leddet som kan skje etter luksasjon. Denne skaden medfører 

en løsning av periost sammen med labrum, og dette forårsaker som regel en medialisering av 

labrum.  Den overordnede risiko for gjentakelse med dem som har ALPSA-lesjon var 12.6 % 

sammenlignet med Bankart-lesjon (11).  

  
Figur – ALPSA-lesjon (25)  
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4.10  Proksimal humeral vekstskive (fysen) 

Hos barn som fortsatt er i vekst, finnes det en vekstskive som skiller epifysen fra metafysen. I 

Olds artikkel om ungdom under 18 år blir det forklart forskjellen på åpen og lukket humeral 

vekstplate. Data viser at 61.1 % av deltakere med åpen vekstskive (39/59) hadde en 

gjentagende episode med skulderinstabilitet. Dette sammenlignet med 94.1 % (16 av 17) av 

deltakerne som hadde en radiografisk bekreftet lukket proksimal humerus vekstskive (23). 

Det er altså økt sannsynlighet for ny luksasjon hvis man har lukket proksimal 

humerusvekstskive.   

 

Figur - illustrasjon av hva vekstplate er (26)  
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5 Resultater   

Denne oppgavens fokus er førstegangsluksasjon, risikofaktorer for nye luksasjoner og ulike 

behandlingsalternativer. I tillegg behandles Bankart-fraktur. Ved førstegangsluksasjon som 

utgangspunkt er det flere risikofaktorer som må hensyntas. Artiklene i litteraturstudien nevner 

mange av de samme risikofaktorene, hvorav alder og kjønn er de aller viktigste (9-11, 23, 24, 

27-29).  

Olds har skrevet to systematiske oversikter hvor den ene omhandler risikofaktorer hos voksne 

med førstegangsluksasjon (2015), mens den andre skildrer hva som promoterer 

skulderluksasjon hos barn under 18 år (2016). Begge er publisert i British Journal of Sports 

Medicine. Førstnevnte oversiktsartikkel har gjennomgått 10 studier med 1324 pasienter (10), 

mens 6 kohorte studier møtte inklusjonskriterier ved den andre (23). Konklusjonen i den 

første studien er økt risiko hos voksne under 40 år, økt risiko hos menn (kontra kvinner) og 

hos personer med hypermobile ledd. Videre er det nedsatt risiko for residiv hos personer med 

stor avrivning av tuberculum majus humeri. Risikoen blir også redusert jo lenger tid det går 

etter den opprinnelige skulderluksasjonen (10). Den systematiske oversikten med barn under 

18 år konkluderer med at gutter over 14 år har den største risikoen for residiv av 

skulderluksasjon. Barn 14-18 år har 24 ganger større sannsynlighet for å få skulder ut av ledd 

på nytt, sammenlignet med barn under 13 år (23).    

Cox og Kuhns artikkel ble publisert i tidsskriftet «Current sports Medicine reports» (2008). 

Denne tar for seg de ulike behandlingsalternativene hos en atlet ved fremre skulderluksasjon. 

I forhold til konservativ behandling ble syv studier vurdert (9). Det blir også diskutert fordeler 

og ulemper ved operasjon kontra konservativ behandling i 4 randomiserte, kontrollerte studier 

(9). Avgjørelsen om det skal foretas operasjon etter en førstegangsluksasjon kommer ifølge 

Cox og Kuhn an på risiko for residiv, tidspunktet ved utøverens sesong og pasientens egne 

ønsker (9).  

Randellis systematiske oversikt inkluderer 24 artikler og fremstiller risikofaktorer etter 

Bankart operasjon. Studien ble publisert i «Knee Surgery Sports Traumatol» (2012). Her blir 

det fokusert på både epidemiologiske, kirurgiske og patoanatomiske faktorer. I og med at 

denne litteraturstudien fokuserer på førstegangsluksasjon, er de kirurgiske risikofaktorene 

luket ut. De epidemiologiske faktorene for residiv er alder under 22 år, mannlig kjønn, antall 
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luksasjoner og deltakelse i kompetitiv sport. De patoanatomiske risikofaktorene er ALPSA-

lesjon, samt bentap i glenoid (Bankart) og humerus (11).  

Salomonssons studie er også publisert i det engelske tidsskriftet «Knee Surgery Sports 

Traumatol Arthroscopy» (2010). 58 pasienter med en traumatisk fremre skulderluksasjon ble 

fulgt opp over 8 år. Studien konkluderer med at benet-Bankart (Bankart-fraktur) er en positiv 

prognostisk faktor med tanke på ny luksasjon (12).   

Milanos studie fokuserer på risikofaktorer ved glenoidbendefekt. 161 pasienter er med i 

kohortestudien. Studien finner en glenoid bendefekt i 72 % av tilfellene (24). Antall 

luksasjoner og alder ved første luksasjon er de viktigste risikofaktorene ved glenoid bentap 

(24). Denne studien er publisert i American journal of Sports Medicine (2011).  

Rhee er en av få artikler som sammenligner benet-Bankart (Bankart-fraktur) med ikke-benet 

Bankart (Bankart-lesjon). I følge denne studien blir insidensen av Bankart-lesjon og Bankart-

fraktur ikke påvirket av alder, tiden mellom første og andre luksasjon og hyppighet i form av 

luksasjoner (28). 238 pasienter var med i studien hvor alle hadde en traumatisk fremre 

luksasjon. Studien ble publisert i «Clinics in Orthopedic Surgery» (2009) (28).  

«Arthroscopic Bankart repair: Results and risk factors of recurrence of instability» er publisert 

av finske Flinkkilä i “Knee Surgery Sports Traumatol Arthroscopic” (2010). Her blir det 

fokusert mye på artroskopisk prosedyre, men også på risikofaktorer for residiv. 168 pasienter 

med residiverende luksasjon eller subluksasjon ble inkludert i studien, der alle ble operert 

artroskopisk. Resultatet viser at alder (< 20 år), Hill-Sachs, glenoid bentap og lengden på 

oppfølging var de viktigste faktorene for residiv (27).  

Den nyeste artikkelen som er med i denne litteraturstudien, tar for seg risikofaktorer for 

residiv med påfølgende artroskopisk Bankar-prosedyre. Mahure og Mollon publiserte sin 

studie med 5719 pasienter i «The Bone & Joint Journal» (2018). Artikkelen fremhever at 

uavhengige risikofaktorer er lav alder (< 19 år), kjønn, kaukasisk etnisitet og bilateral 

instabilitet av skulder (29).    
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6 Diskusjon  

 

6.1 Konservativ kontra kirurgisk behandling  

Anbefalt behandling i etterkant av en skulderluksasjon er omdiskutert. Suksessraten for åpen 

kirurgi har vist seg å være høy. Mindre enn 10 % har rapportert om ny luksasjon etter inngrep 

(11). 

Sammenlignet med åpen kirurgi har artroskopi flere fordeler: Bedre diagnostiske muligheter, 

større sjanse for reparasjon av alle lesjoner, mindre sjanse for postoperativ tilstivning, kortere 

operasjonstid og mindre post-operativ smerte (11). I tillegg trenger man ikke å løsne og sy 

tilbake musculus subscauplaris. Oppdaterte artroskopiske teknikker involverer å sy 

leddleppen tilbake mot glenoid med suturankere/stifter (11).  

Tross tekniske forbedringer ser man i enkelte rapporter fremdeles en residivrate opp mot 35 % 

etter artroskopisk Bankart-prosedyre. Dette er etter over 10 års oppfølging. Flere faktorer 

spiller inn: Alder, deltakelse i kontaktidrett, tekniske feil under operasjon, bendefekter, 

manglende oppstramming, antall ganger man har luksert skulder tidligere og anterior 

labroligamentous periosteal sleeve avulsion (ALPSA) (11).  

Problemstillingen omkring konservativ kontra kirurgisk behandling er forsøkt undersøkt i fire 

store randomiserte studier. Disse fire studiene har blitt vurdert og samlet i en publikasjon fra 

2008, «Operative versus nonoperative treatment of acute shoulder dislocation in the athlete» 

(9).  

Den første studien undersøkte unge, aktive militære mannskaper med primære, traumatiske 

luksasjoner. De ble randomisert til enten immobilisering i fire uker, eller Bankart artroskopisk 

prosedyre. I begge tilfeller fikk pasientene samme rehabiliteringsregime i etterkant. Med en 

88 % oppfølgingsrate ble det påvist at 11.1 % fikk en ny luksasjon i artroskopigruppen, mens 

hele 75 % fikk ny luksasjon i den ikke-opererte gruppen (9, 30).  

Den andre studien, utført av Kirkley, randomiserte pasienter som var yngre enn 30 år. Disse 

pasientene hadde førstegangs fremre traumatisk luksasjon som ble behandlet med 

immobilisering i tre uker, eller med Bankart artroskopisk prosedyre. Artroskopipasientene 
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måtte ha skulderen i ro i tre uker etter operasjon. Oppfølgingsraten var på 95 % etter 32 

måneder. For artroskopipasientene så man en ny luksasjon hos 15.9 %, mens for de ikke-

opererte forelå det en 47 % sannsynlighet for residiv (9).  

I Wintzell sin studie har de kun skylt leddet artroskopisk for å bekrefte at det er en fersk 

Bankart-lesjon. Dette ble sammenlignet med ingen kirurgi. Alle pasientene ble tilbudt en fatle 

som de kunne bruke den første uken, og det ble oppfordret til å bevege på skulderen. Med en 

100 % oppfølgingsrate etter 24 måneder var resultatet at 20 % av artroskopipasientene fikk en 

ny luksasjon, mens 60 % av de som ikke fikk skylt leddet, opplevde det samme (31) (9).  

Jakobsen utførte diagnostisk artroskopi på pasientene før han randomiserte i to grupper hvor 

én gruppe fikk åpen Bankart kirurgi med suturanker, mens den andre gruppen måtte holde 

skulderen i ro i en fatle i to dager. Alle pasientene hadde en primær fremre luksasjon. Begge 

gruppene hadde samme rehabiliteringsprosedyre, og det var 95 % oppfølgingsrate. Ny 

luksasjon skjedde hos 2.7 % av dem med åpen kirurgi, mens 53.8 % av 

immobiliseringspasientene fikk residiv (32) (9).   

Disse ulike studiene viser klart og tydelig at operasjon reduserer ny luksasjon, men fortsatt 

gjenstår det å finne svaret på hvilken metode som er best. Åpen Bankart kirurgi har blitt brukt 

siden 1930-tallet, mens artroskopisk Bankart har blitt brukt siden tidlig på 1990-tallet (9).  

Sperber gjorde en studie med 7 kirurger og 56 pasienter. Pasientene hadde artroskopisk 

verifisert Bankart-lesjon. Videre ble de randomisert til Bankart artroskopisk prosedyre eller 

Bankart åpen kirurgi. Toårs-resultater viste ingen statistisk signifikant forskjell i gjentakelse 

mellom gruppene (23 % i artroskopigruppene, 12 % i den åpne gruppen) (9) (33). Det er noe 

avvik i prosentene, men det var forventet et langt større utslag. En avgjørende svakhet i 

studien er at få pasienter var med i forsøket. Resultatet i studien blir derfor ikke sett på som 

signifikant.  

Et annet spørsmål er hvilke pasienter som burde tilbys operasjon. Tilbudet gis i dag til aktive 

personer i ung alder, de med gjentatte luksasjoner, idrettsutøvere og/eller de med alvorlige 

skulderskader (uttalte glenoidfrakturer og/eller rotatormansjettruptur) (12). Salomonsson 

diskuterer fordeler og ulemper ved at yngre får tilbud om operasjon. På den ene siden vil den 

yngre populasjonen ha en større gjentagelsesprosent, og bør derfor bli tilbudt operasjon. På 
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den annen side vil ikke alle få en ny skulderluksasjon. En operasjon vil derfor være overflødig 

og potensielt en risiko hos disse pasientene (12).  

Det er også omdiskutert hvordan den konservative behandlingen skal blir utført. Cox og Kuhn 

hevder at den overordnede residivrisikoen for ny luksasjon er cirka 50 %. Immobilisering i 

innoverrotasjon er ikke noe som forebygger ny luksasjon, men det anbefales ofte de tre første 

ukene for pasientens trygghet og velbehag. De hevder imidlertid at å holde skulder/arm i 

utoverrotasjon i tre uker vil ha positiv effekt. Dette har vist seg å senke gjentagelsesrisikoen 

sammenlignet med innoverrotasjon (9). En norsk studie ved blant annet Liavaag er imidlertid 

uenig med Cox og Kuhn. I følge denne studien vil immobilisering i utoverrotasjon ikke 

redusere risikoen for residiv (34). Norsk prosedyre i dag varierer fra fri mobilisering fra første 

dag, til immobilisering i tre uker med armen innadrotert i fatle. Deretter gjøres det 

opptreningsøvelser med hjelp av fysioterapeut (8).   

6.2 Risikofaktorer  

Som påpekt i kapittel 4, er ulike risikofaktorer av sentral betydning ved skulderluksasjon.  

Hvis man skiller mellom personer over og under 20 år, er det funnet en residivprosent på 33.6 

% hos de som er under 20 år. De eldre enn 20 år hadde en verdi på 11.8 % (11). Ulike studier 

viser forskjellige prosenter, men har alle den samme konklusjonen, nemlig at risikoen for ny 

luksasjon er størst dersom man er i slutten av tenårene/begynnelsen av 20 årene.  

Olds artikkel støtter dette, men viser til at det er flere faktorer som spiller inn enn hvor 

gammel man er (10). Kroppens knokler har en kontinuerlig remodellering av osteblast- og 

osteoklastaktivitet, hvor man ser den maksimale knokkelmassen rundt 20-30-årsalderen. Etter 

dette øker osteoklastaktiviteten, noe som fører til at knoklene gjennomsnittlig minskes 0,5-1 

% årlig (35). Dette gjør at kroppens knokler blir svakere. Endringer man ser hos eldre er atrofi 

av muskler, muskelrupturer (rotatormansjettruptur sees ofte hos eldre), stivere ledd, endring i 

kollagenfibre, endring i elastisiteten i kapselen og/eller endring i aktivitetsnivå (10) (36). 

Kroppens naturlige aldring kan derfor føre til bias ved å se på alder som en risikofaktor. 

 Den systematiske oversikten ”Risk factor for recurrence after Bankart repair” konstanterer at 

menn har en 15 % sjanse for å få ny luksasjon, mens kvinner har 8.7 % (11). Olds 

systematiske oversikt behandler risikofaktorer etter førstegangsluksasjon. Her konkluderes det 

med at menn har 46.84 % sannsynlighet for gjentakelse, mens kvinner har 27.22 % (10). 
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Idretter som er mer utsatt for skulderluksasjon kan være mannsdominert, noe som ikke i 

tilstrekkelig grad blir fanget opp statistisk. Eksempler er boksing og ishockey (10). Det blir 

derfor feil kun å se på kjønn, da det er flere elementer som spiller inn.  

I forhold til type sport er det ikke funnet noen signifikante verdier som viser at kontaktidrett 

sammenlignet med andre idretter fører til ny luksasjon. Det fremkommer imidlertid at de som 

driver med konkurranseidrett har en høyere risiko for ny luksasjon, rate på 29 % kontra 11.5 

% (11). Turn og spydkast er eksempler på konkurranseidrett hvor skulder blir brukt mye.    

Simonet and Cofield i Olds artikkel viser at 77 % av de under 30 år, som fikk skulder ut av 

ledd, var relatert til en sportsaktivitet (10). Selv om det kanskje blir sett på som en selvfølge at 

man har større risiko for ny luksasjon når man driver med idrett, så gir altså studiene et noe 

blandet bilde. Høyenergi traume har muligens en rolle i gjentagelsesrisikoen for luksasjon (9). 

Mange studier viser til at skulderluksasjon skjedde i forbindelse med et direkte fall (10). Dette 

kan da relateres til idretter hvor det er stor risiko for akkurat dette.  

Når det kommer til Bankart-fraktur er konklusjonen i Milanos artikkel at det er økt sjanse for 

benet-Bankart hvis man er ung og mann (24). Dette gjenspeiler de to viktigste risikofaktorene 

ved førstegangsluksasjon, nemlig alder og kjønn.  

Et overraskende funn gjort av koreanske Rhee er at det ikke finnes noen sammenheng mellom 

alder, aktivitet eller hyppighet av luksasjon når man skal skille mellom Bankart-lesjon og 

Bankart-fraktur(28). Det har vært en generell oppfatning at atleter har mer alvorlige lesjoner i 

det kapsulolabrale komplekset.  

I forhold til Bankart-fraktur, og sannsynligheten for ny luksasjon, mener Salomonsen at 

risikoen minsker for ny luksasjon etter at man har fått benet-Bankart (12). Det menes altså at 

Bankart-fraktur er en positiv prognostisk faktor for stabilitet.  Dette er Milano mer usikker på, 

da han skriver at mange forfattere rapporterer om en økning i residiv når det blir funnet et 

benfragment (24). Randelli skriver at flere forskere fant en signifikant høyere risiko for 

residiv hos pasienter med en glenoid defekt (11). Det samme diskuterer Cox og Kuhn, de 

fastslår i sin artikkel at dette er omdiskutert (9). Altså er det vanskelig å si om Bankart-fraktur 

har en positiv eller negativ effekt.  
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Unge menn med flere luksasjoner blir sett på som en høyrisikopasientgruppe. Randelli 

foreslår åpen Bankart kirurgi hos unge menn med flere luksasjoner og bentap. Dette i stedet 

for artroskopisk Bankart stabilisering (11).   

I Milanos artikkel er det anbefalt å se spesifikt etter glenoid bendefekter hos 

høyrisikopasienter. Tidlig kirurgisk behandling er viktig, da spesielt for unge mannlige 

pasienter, håndverkere, kontaktsportsutøvere og atleter som har armene mye over hodet (et 

eksempel her er volleyball). Dette for å redusere ytterligere risiko på glenoid (24). Skade på 

glenoid gir risiko for bruskskade og artrose.  

Størrelsen på frakturen er også av avgjørende betydning; affiserer den mer enn 1/3 av 

skulderleddet er det som oftest nødvendig med akutt operasjon. Dette fordi skulderen blir 

svært ustabil og det er fare for kronisk luksasjon eller artrose (11, 24).  

6.3 Begrensninger  

Denne litteraturstudien er bygget på flere systematiske oversikter. Dette er store 

oversiktsartikler som gir et resymé av flere artikler. Innenfor denne oppgaves ramme har det 

vært umulig å sjekke hver enkelt artikkel fullt ut.  

Begrensninger ved en studie er hvis det kun er en person som har samlet inn materiale (kan 

føre til seleksjonsskjevhet), få pasienter i studien, dårlig oppfølgingsrate, kort tidsaspekt og 

feilkilder. Sistnevnte kan for eksempel være mangelfull behandling av det innsamlede 

materialet. En artikkel med geografiske begrensinger blir også sett på som en mindre god 

studie. En god artikkel inneholder få/ingen feilkilder, har en god oppfølgingsprosent, det er 

flere personer som har samlet inn data, forskning strekker seg over lengre tid og mange 

personer er med i studien. Endelig er det viktig å se på hvor aktuell artikkelen er i forhold til 

dagens samfunn. Er studien gammel og utdatert er den ikke like relevant.  
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7 Konklusjon  

Åpen eller artroskopisk operasjon etter en primær traumatisk luksasjon, resulterer i en 

signifikant reduksjon i antall nye luksasjoner sammenlignet med ikke-operativ behandling.  I 

forhold til operasjonstype, ser man at Bankart artroskopisk prosedyre har en tilsvarende 

residivtendens som ved åpen Bankart kirurgi (9).  

Det er mange risikofaktorer som påvirker prognosen når man får skulderen ut av ledd. De to 

viktigste faktorene er alder og kjønn (9-11, 23, 24, 27-29).   

Bankart-fraktur er en av de hyppigste komplikasjonene etter en førstegangsluksasjon. Studier 

har vist at en akutt Bankart-fraktur har en positiv prediktiv verdi i form av ny luksasjon (10, 

12). Dette er imidlertid noe omstridt. Flere av studiene motsier hverandre og det er derfor 

vanskelig å komme til en ensidig konklusjon her. Undertegnedes svar blir derfor at det 

behøves ytterligere forskning for å finne ut om Bankart-fraktur påvirker residivfaren etter 

førstegangsskulderluksasjon.      
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