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1. Artikkel i publiseringsprosess 

Acute distal biceps tendon rupture at Akershus University Hospital in Norway between 2012 to 

2016 with patient reported outcome measures from 2020.  

Forfattere Helene Bakken Rontén, Rune Bruhn Jakobsen and Erik Jahnsen. Artikkelen skal 

publiseres i løpet av 2020. Vi tenkte tidsskriftene er Journal of Shoulder and Elbow Surgery, Journal 

of Hand Surgery – European Volume, og Injury, samt muligens også noen Tidsskriftet for Den 

Norske Legeforening.   

2. NORSK OPPSUMMERING 

Med en retrospektiv kohortstudie undersøkte vi behandling en av distal bicepsseneruptur på 

Akershus Universitetssykehus mellom 2012 til utgangen av 2016, og om den var i tråd med 

evidensen per 2020. Av 130 personer med distal bicepsseneskade i vårt tidsrom, fikk 100 

operasjon (95 senefiksasjon) og 30 konservativ behandling. Insidensen for distal 

bicepsseneruptur var på Ahus gjennomsnittlig 26 per år (5.2 per 100 000 per år), noe høyere enn 

tidligere litteratur. Av de 93% med 2-incisjonsbehandling, ble det hovedsakelig brukt suturankre 

(89.5%) av metall eller suturmateriale. Av komplikasjoner fant vi forbigående nerveskader (PIN, 

LABCN, DRBN, MN –nevropraksi) hos 7/16, mulige infeksjoner hos 6/16, og heterotopisk 

ossifikasjon hos 3/16. I alt fant vi en komplikasjonsrate på 16% (95%CI 8.69–23.3), noe mindre 

enn eksisterende litteratur. I etterkant rapporterte de fleste at de var fornøyde med behandlingen 

(77.3%), resultatet (69.3%) og mengden informasjon mottatt (77.6%). Hele 72.4% ville ha 

operert på nytt. Oppsummert fant vi en høyere insidens enn litteraturen, som kan stemme med 

kirurgenes opplevde økning i antall operasjoner. De fleste pasientene er fornøyde med 

langtidsfunksjonen. Vi kan ikke sammenligne de to behandlingsgruppene direkte, da det 

eksisterer et stort seleksjonsbias. Likevel kan vi anbefale formidling av komplikasjonsrisikoen til 

pasientene, slik det gjelder for all kirurgi og gjenvinnelsen av albuekraften ved operasjon.  

3. ENGELSK ABSTRAKT (ABSTRACT) 
Background: The aim of this study was to compare the treatment of acute distal biceps tendon 

ruptures at Akershus University Hospital between 2012 -2017 with current literature and assess if 

the internal guidelines should be modified. Current hospital guidelines recommend a two-incision 

approach with two suture or screw anchors as fixation. Methods: We retrospectively review all 

electronic records of patients diagnosed with distal biceps injury between 2012 and 2017. We 
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assessed the methods used, complications (nerve injury, infection, failure, reoperation) and sent 

out an online patient-reported outcome measures questionnaire (Quick-DASH). Results: 130 

patients with distal biceps tendon rupture were identified, with 96.9% being men, a mean age of 

49,7 years and a mean BMI at 29.7. The average incidence was 26 per year (5.2 per 100 000 per 

year). 100 were underwent surgery, with an average time to surgery of 16,7 days and 95 received 

anatomical refixation. 2-incision modified Boyd-Anderson technique was used in 93%, and the 

fixation methods most used were suture anchors (89.5%). Complications occurred in 16 % 

(16/100) of the surgical cases, and included transient nerve damage (6/16), repair failure (1/16), 

superficial infection (1/16) with suspected superficial infection (4/16) and radioulnar heterotopic 

ossification (3/20) with one synostosis. 77.3% of patients reported satisfaction with treatment and 

69.3% with long-term function 4 – 8 years later (21.3% dissatisfied). The average quickDASH-

score was 9.66 (95% CI 5.99 – 13.92), but a few had troubles with full supination and extension, 

as well as pain and numbness postoperatively. Conclusion. Repair of distal biceps tendon repair 

results in acceptable functional outcomes, but there was a 16% complication rate of surgically 

treated ruptures.  Level of Evidence: Therapeutic level III.  

4. INNLEDNING 

A. Min del av arbeidet med artikkelen 

Forskningsprotokollen ble for det meste utarbeidet av veileder RBJ, samt søknad om formell 

høring av Regional Etisk komité var nødvendig og Personvernsombudet tilknyttet Akershus 

Universitetssykehus. Etter fangst på diagnosekoder gikk jeg og veileder EJ manuelt igjennom 

pasientjournalene for mulig inklusjon, samt videre innhenting av data fra de inkluderte. Deretter 

produserte jeg et spørreskjema på UiO Nettskjema, hvor jeg lagde flere utkast. Veilederne mine 

gjennomgikk skjemaet flere ganger sammen med meg, og vi samarbeidet om å lage bilder, samt 

at jeg prøvde ut skjemaet på familiemedlemmer. Pasientene skulle samtykke via telefon, så jeg 

utarbeidet en telefon-maltekst for oppringing. Deretter ringte vi alle de 130 deltakerne flere 

ganger over flere uker, og pasienten fikk tilsendt nettskjema-lenke på email. Alle hjalp til med å 

forsøke å komme i kontakt med de få (24) ubesvarte anropene.  

Dataene fra pasientjournalene ble for det meste analysert av meg og noe av EJ. Videre analyserte 

jeg deskriptivt datamaterialet fra spørreskjemaet. For utarbeiding av artikkelen, søkte jeg på 

artikler, og gjennomgikk litteratur om distal bicepsseneruptur de siste tiår, og andre viktige 

originalartikler, med hjelp fra RBJ. Deretter skrev jeg det første utkastet til den engelskspråklige 
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artikkelen, med god revisjon av veileder RBJ. Alle tabeller inkludert i artikkelen og kappen ble 

laget av meg med innspill fra veilederne.  

B. Bakgrunn for valg av prosjekt 

Akershus sykehus har en protokoll for dagkirurgisk reparasjon av distal bicepssene. Denne 

omhandler bruken av den modifiserte 2-insisjonsteknikken med anatomisk fiksering, og med 

valget mellom to ulike fiksasjonsalternativer; feste av senen med trådanker (Juggerknot®) eller 

med metallanker (Biomet® og Mitek Gii QuickAnchor®). I noen tilfeller kan det brukes 

borrekanal med sutur alene eller bendrilling med kortikale skruer. Postoperativt tillates pasienten 

fri bevegelse i albuen, men ingen belastning over 0,5kg første 12 uker. Kontroll skjer ved 6-8 

uker postoperativt, deretter ingen videre oppfølging. Da vi hørte med de ortopediske kirurgene på 

Akershus Sykehus opplevde de en økning i antall opererte per år. Dermed fikk vi et ønske fra 

klinikken til å undersøke om dette stemte. I tillegg hadde Akershus Universitetssykehus lite 

kunnskap om resultatet av behandlingen de utførte på akutt distal bicepsseneruptur, på kort og 

lang sikt. Derfor var det også et ønske fra Ortopedisk klinikk å vurdere resultatene av kirurgien, 

som et ledd i vanlig kvalitetssikring av pasientbehandling. Videre fant vi at det hadde tilkommet 

endel nye artikler på området for akutt distal bicepsseneruptur. Dermed bestemte vi oss for å 

undersøke Akershus’ behandling av pasienter med distal bicepsseneruptur over en 5 års periode, 

og se på langtidsresultater med internettbaserte spørreskjemaer. Slik ønsket vi å sammenligne 

daværende praksis med litteraturen.  

5. BAKGRUNN 

Akutt ruptur av den distale bicepssenen er sjelden skade. I litteratur er insidensen beskrevet til 

1.2 – 2.55 per 100’000 per år(1, 2). Skaden rammer klart flere menn enn kvinner, med over 90% 

menn i litteraturen(1-5). Når bicepssenen blir overbelastet i supinert stilling, kan den ryke enten 

helt eller delvis på sitt feste til tuberositas radii. Dette kan skje ved en plutselig eksentrisk 

kontraksjon av albuen, av en tyngde som er større en albuens fleksjonskraft. En slik 

skademekanisme samsvarer med noen av pasienthistoriene, hvor det f. eks er beskrevet løfting av 

overraskende tunge kofferter. Pasientene vil ofte høre at noe røk i armen, kjenne økende smerte, 

og oppleve svakere fleksjons- og supinasjonskraft. Senere hovner albuen opp, den distale 

bicepssenen kan migrere proksimalt og synes som en klump på overarmsmuskelen («Pop Eye 

deformity»)(6), og det utvikles et hematom på bøyesiden og medialt(7). En annen måte å skade 

bicepssenen på er ved kronisk overbelastning med utvikling av tendinopati og degenerasjon(8). 
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Denne skaden behandles på en annen måte, fordi etiologien er ulik den for akutt skade(9, 10). 

Her henvises det til annen litteratur.  

 Bicepssmuskelens er en sterk supinator av underarmen, svak fleksor av albuen, og anatomien 

er relativ enkel. Med utspring fra skulderen kommer det to seneender, det lange hodet fra den 

øvre kanten på glenoidalskålen, mens det korte hodet springer ut fra processus coracoideus.  

Muskelbuken til biceps ligger over brachialismuskelen, og muskelen ender i et felles senefeste på 

tuberositas radii. Fibre fra det lange hodet fester proksimalt og det fibre fra det korte hodet distalt 

på tuberositas. Lacertus fibrosus, bindevevsdrag fra muskelfascien, strekker seg medialt fra 

muskelbuken og fester seg i den ventrale underarmsmuskulaturens fascie. Siden tuberositas er på 

baksiden av radius, vil bicepssenen legge seg rundt skaftet når underarmen proneres. Dermed 

dannes et større rotasjonsmoment for supinasjonen. Med anatomisk reinsersjon av senen menes 

fiksering på fotavtrykkene til de originale festepunktene, likest mulig opprinnelig fiksasjon. Dette 

er vist å senke innklemming av senen og dermed redusere utviklingen av en tykkere sene som 

kan hindre underarmens rotasjonsbevegelser(11, 12). 

 Det har lenge vært antatt at det er personer med tungt arbeid eller vektløfting som får disse 

skadene, siden de utsetter seg for mer risiko(13). Tidligere har man også tenkt at det er en 

relasjon til sykdommen diabetes mellitus, stort tobakksforbruk og høy KMI, samt bruken av 

anabole steroider(1, 2).  Diagnostisering av akutt bicepsseneruptur skjer ved kliniske 

undersøkelser, som for alle overekstremitetsskader. Det finnes flere spesifikke tester for å 

oppdage en distal ruptur(7). Sensitiviteten og spesifisiteten til testene er relativt gode når de 

kombineres, men avhenger av undersøkeren(1, 7). Kelly et al rapporterer nær 100% sensitivitet 

og spesifisitet for tre kombinerte tester; nemlig Hook-testen, Supinator-pronator-testen og 

Biceps-crease-testen, og det gjør også Devereaux et al(1, 7, 14). Bildediagnostikk kan benyttes 

for å bedømme graden av ruptur, eller mistenkt delvis ruptur, men er ikke rutinemessig brukt.  

 Konservativ behandling medfører tap av fleksjons- og supinasjonskraft i albue/underarm, 

ifølge litteraturen opptil 40% tap av fleksjonsstyrke og 50% tap i supinasjonsstyrke(5, 15). 

Studier har her vist signifikant forskjell i bedring mellom operative og ikke-operative kohorter i 

albuefunksjon(16).  

A. Operativ behandling 

Det er beskrevet at mer enn 80% gjenvinner tilnærmet full kraft med operativ behandling(4, 17-

19). De første teknikkene besto av enten én anterior tilgang fra den ventrale albuesiden, i følge 

litteraturstudien til Watson et al, og videre utviklet Boyd og Anderson i 1961 en to-

incisjonstilnærming med innganger fra begge sider(20). Denne har senere blitt modifisert med å 
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gå mellom supinatormuskelen og felles fingerekstensormuskel (muskelsplitting) på den dorsale 

flaten av underarmen. Dette var for å senke komplikasjonsraten på blant annet heterotopisk 

ossifikasjon som reaksjon på avdekket subperiostalt, ulnart benvev. Heterotopisk ossifikasjon 

eventuelt med utvikling av radioulnar synostose (sammenvoksing) kan redusere armens 

rotasjonsbevegelse (supinasjon-pronasjon) betydelig, og er en komplikasjon som er signifikant 

vanligere blant 2-incisjonsteknikken(20, 21). Nyere teknikker som «Salento»-teknikken med en 

modifisert 2-incisjonstilnærming, har vist gode resultater på komplikasjoner(22). Betydningen av 

incisjonstype på komplikasjoner er diskutert, fordi ingen har vist seg å være overlegen. Ved 

vurdering av de to ulike tilnærmingene, 1- og 2-incisjon, er det ikke statistisk signifikant forskjell 

på operasjonsresultat og komplikasjoner (4, 20). Dunphy et al med 784 reparasjoner fant en 

signifikant større andel komplikasjoner i dobbelt-incisjonsgruppen(21), selvom den systematiske 

litteraturstudien til Watson et al ikke fant en signifikant forskjell i komplikasjonsraten (P=0.32), i 

tillegg til at Kodde et al fant en signifikant mindre komplikasjonsrate i 2-incisjonsteknikk med 

beintunnelfiksering (P<0.0005). Det kan tenkes at det er operatørens erfaring som påvirker valg 

av incisjon, og det var akkurat det Dunphy et al så(21). Kirurgene som utførte to-

incisjonsteknikker hadde praktisert lenger enn dem som brukte én incisjon (P <0.001). Likevel 

fant de ut at kirurgens erfaring ikke hadde noen effekt på overordnet komplikasjonsrate, med 

unntak av kirurgierfaring under 5år og over 15 år på nerveskader (P= 0.022)(21).  

 Med nokså like komplikasjonsprofiler på incisjonstype(4), blir betydningen av fiksasjonsmåte 

større. I litteraturen har det kommet flere fiksasjonsmetoder som transossøs bentunnel med sutur, 

skruefiksering, bruk av sutur- og metallankere, kortikale interferens-skruer og kortikale knapper. 

Nyere forskning har vist ulike komplikasjonsrater og kliniske resultater mellom disse 

metodene(20, 23). I tillegg er de biomekaniske egenskapene for styrke, utholdenhet og stivhet 

ulike. Her troner kortikale knapper, f. eks. Endobutton™, øverst med høyest belastningskapasitet 

før fiksasjonssvikt, ifølge et al Chavan et al’s systematiske litteraturstudie(23), men ett par 

suturankre har høyere strekkfasthet (tensile strength) enn transossøs reparasjon. Likevel er 

intraossøse skruer, beindrilling og suturankre uten signifikant forskjell(16, 23), som betyr ar 

persontilpasset fiksasjon med kirurgens preferanser er mulig.  

B. Komplikasjoner 

Som med alle operasjoner er det mulige komplikasjoner, og de vanligste er nerveskade både i 

form nummenhet og muskelsvekkelse, heterotopisk ossifikasjon, redusert mobilitet, infeksjon 

(dyp/overfladisk), komplekst regionalt smertesyndrom, og reruptur eller fiksasjonssvikt. Fra 

artikler finner vi en komplikasjonsrate på 23.9% – 55%, hvor det er beskrevet en stigende rate 
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med økende tid fra skade til operasjon(1, 24). Garon et al har rapportert en lavere overordnet 

komplikasjonsforekomst på 15–35% og Beks et al på 22%, med 5.3% rate for alvorlige 

komplikasjoner(25, 26). Vanlige komplikasjoner er nerveskader, særlig på den laterale 

antebrachiale kutane nerven (LABCN) ved en-incisjonsteknikk og den posteriore 

interosseusnerven (PIN) ved dobbelt-incisjonsteknikk (21). Man kan også komme borti (skade) 

den dorsale radiale nervegrenen og medianusnerven, og skape nevropraksi, det vil si skade på 

nervens myelinisering og forstyrrelse av nerveimpulsene. De fleste får spontan tilheling fra dager 

til uker til måneder, men hos noen kan nervefunksjons-forstyrrelsen forbli permanent eller kreve 

kirurgisk behandling. Det kan man også måtte gjøre etter reruptur der hvor fiksasjonen har 

sviktet. Insidensen av reruptur ligger på 1.9%, og overordnet rate for operasjonssår-infeksjon 

ligger på 1.5%(21).  

C. Funksjon	

Langtidsfunksjon kan vurderes med klinisk undersøkelse og isometriske styrketester, sammen 

med pasientbesvarte spørreskjemaer. En kort spørreundersøkelse kalt QuickDASH (Kvikkdash), 

utviklet av Beaton et al i 2005(27), består av 11 spørsmål og gir en skår mellom 0–100 for 

funksjonshemning i overarmene. Dette er en kortversjon av DASH-skjemaet med 30 spørsmål, 

men har nesten like god sensitivitet(27-31). Den gjennomsnittlige kvikkDASH-skåren for Norges 

befolkning er regnet ut til 15 av 100, beskrevet i Veilederen for norsk fysikalsk medisin og 

rehabilitering, versjon fra 2016(32). Siden skåren går fra 0 i funksjonsreduksjon til 100, må den 

ha en «cut-off-verdi», eller en verdi som man legger vekt på i klinisk praksis. Her er det utviklet 

et begrep kalt Minimal Clinical Important Difference (MIC/MCID). Begrepet handler om hvor 

stor en økning bør være før klinisk vektlegging, som da i litteraturen ligger på 15.91 ~16, og har 

en sensitivitet og spesifisitet på 79% og 75%(31). Det vil si at hvis en pasient skårer over 16, 

eller øker med 16 eller mer, antar man at det har vært en funksjonsreduksjon i overarmen. Man 

kan også se på kvikkDASH-skåren hos de opererte og ikke opererte med distale 

bicepssenerupturer. Legg et al(16) fant i 2016 en signifikant bedre kvikkDASH-skår hos en 

operert gruppe (55/68), 1-insisjonsteknikk med kortikal knapp, sammenlignet med en 

konservativt behandlet gruppe (13/68). Gjennomsnitt-skårene var 6.29/100 hos de opererte mot 

14.10/100 hos ikke-opererte (p=0.02). Begge gruppene hadde en snittverdi som var under den 

generelle verdien i den norske befolkningen, men spørsmålet er om studiepopulasjonen er 

representativ for den norske befolkningen. Oppsummert er QuickDASH godt validert for ulike 

skader og lidelser i overekstremiteter.  
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6. MATERIALE 

A. Studiepopulasjonen 

Totalt endte vi opp med 130 inkluderte pasienter i studien. Det var 126 menn (96.9%) og 4 

kvinner. Gjennomsnittlig tid fra skade til diagnose og fra skade til operasjon var henholdsvis 

14.85 dager (95%KI 10.4–19.3) og 16.75 dager (95%KI 13.4–20.1). De som var ikke-operativt 

behandlet var 30 personer. Det var 100 som ble operert, og av dem undergikk 95 personer 

fiksering av den avrevede bicepssenen. For de resterende 5 personene hadde det enten gått for 

lang tid fra skade til diagnose til at kirurgisk behandling var anbefalt, eller at det fysisk ikke var 

mulig fordi seneenden hadde protrahert proksimalt oppover biceps’ muskelbuk slik at diastasen 

ble for stor. For to av de fem ble senen funnet intakt ved kirurgisk eksplorasjon, uten behov for 

fiksering til tuberositas. I vårt materiale ble 59.6% skadet på høyre siden og 40.4% på venstre.   

B. Insidensen / insidensrate 

Gjennomsnittlig opptaksområde for Ahus var mellom 2014 til 2016 rundt 500 000 mennesker 

(499 767). Med gjennomsnittlig 26 diagnostiserte hvert år regner man ut en årlig insidens på 5.2 

per 100 000 per år (variasjon, 3.45–6.69 per 100 000 per år). Gjennomsnittstallet for årlig 

operasjon var 20 per år, og for konservativ behandling 6 per år. Sammensatt årlig vekstrate er 

15.3% for diagnostikk av distal bicepsseneruptur i denne 5-årsperioden. Vi fanger opp stadig 

flere med skaden, og selvom insidensen synker etter 2014 [Tabell 1], øker den fra 2012 og til 

2017, og det er en helhetlig vekst. Sammensatt årlig vekstrate for distal bicepssene-reparasjon er 

20.0%, og henger sammen med økt diagnostisering av skaden.  

C. Demografisk sammensetning 

Hvis man deler studiepopulasjonen inn i aldersgruppene alle deltakere yngre enn 40 år (fra over 

18 år), middelaldrende fra 40 til 49 og fra 50 til 59, og eldre fra og med 60 år. Blant de 18 unge 

deltakerne fra 19 år til 39 år var det en oppslutning til operasjon hos 17/18 (94%), og bare én 

pasient ble konservativt behandlet. Den yngste gruppen var også den med kortest gjennomsnittlig 

tid til diagnose på ca. 3.3 dager og operasjon 10.4 dager. Den nest yngste aldersgruppen fra 40 år 

til og med 49, var også den største med hele 56 pasienter av 130 (43.1%). Gjennomsnittlig tid til 

diagnose blant 40-åringene var 13.3 dager. Denne gruppen har også litt større konservativ 

behandlingsrate på 14.7% (8/56). Av de 48 (85.7%) pasientene som ble operert, fikk majoriteten 

på 93.8% en 2-incisjons tilnærming. Denne gruppen hadde også det nest største spriket mellom 

lengste ventetid fra skade til diagnose og korteste ventetid, med en differanse på 115 dager.  

 Pasientgruppen i alderen 50 til 59 år var også en stor gruppe på 41 pasienter. Gjennomsnittlig 
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tid fra skade til diagnose var 16.9 dager, og spriket mellom lengste og korteste ventetid hadde en 

differanse på 83 dager. Prosentandelen på konservativ behandling var i denne gruppen økt til 

27% (11/41). Av de resterende 30 pasientene som ble operert, fikk størstedelen (97%) en 2-

incisjons kirurgisk tilnærming. Aldersgruppen med eldre pasienter over 59 år bestod av 15 

stykker, fra 60 til og med 83 år. Her var gjennomsnittlig tid fra skade til diagnose enda lenger på 

ca. 28,8 dager, samt at differansen mellom lengst og kortest ventetid var den største på hele 164 

dager. Andelen som ble konservativt behandlet var 9 av 15 (60%). Igjen var 2-incisjonsteknikken 

den mest brukte (80%) blant de 6 opererte. 

D. Behandling og komplikasjoner 

Overordnet komplikasjonsforekomst var på 16% (95% Konfidensintervall 8.69–23.3%). Tabell 2 

viser forekomsten av de ulike fiksasjonsmetodene i relasjon til type incisjon og alder, og tabell 4 

viser tilleggs-detaljer ved operasjonen. Blant annet bruken av turniké for blodtomhet, bruken av 

immobiliserende gips mot stress på den nylig festede senen, og en ASA-skår hovedsakelig på 1 

og 2. Tabell 3 tar for seg noen få demografiske faktorer i de to behandlingsgruppene, hvorpå 

KMI over 30 (sykelig overvekt) har en nokså lik forekomst i begge grupper. De postoperative 

komplikasjonene er oppsummert i tabell 5, sammen med noen langtidskomplikasjoner. Det var 

bare en overfladisk infeksjon med oppvekst av bakterie, men 5 andre pasienter ble behandlet med 

antibiotika profylaktisk, for noe som muligens kunne være infeksjoner. Ingen var dype 

infeksjoner. Fra spørreskjemaet svarte 8 av 65 (12.3%) at de hadde fått antibiotika for infeksjon, 

mens 13/65 (20.0%) ikke visste. Vi observerte heller ingen sikre rerupturer eller 

fiksasjonssvikter. Av de 7 tilfellene med nevropraksi, var mesteparten PIN, med en av hver av de 

andre nervene. To pasienter fikk påvist radioulnar synostose og én heterotopisk ossifikasjon  

E. Kort- og langtidsutfall 

QuickDASH-skårene av de 76 personene som svarte på spørreskjemaet var gjennomsnittlig på 

9.66 (95%KI 5.99–13.3). De ulike skårene hos de opererte og de ikke-opererte på 7.87 (95%KI 

4.15–11.61) og 17.21 (95%KI 5.72–28.19). Arbeids-kvikkDASH-en var 8.1 (95%KI 6.67–22.73) 

og Instrument-/Sports-kvikkDASH-en var på 14.7 (95%KI 4.01–12.12) av 100. Ca. halvparten 

husket minimale smerter etter operasjonen, og litt mer enn 1 av 3 opplevde betydelig smerte etter 

operasjonen, som de rapporterte i spørreskjemaet. 5.3% svarte at de hadde problem med både 

fullstendig supinasjon, og ekstensjon av albuen. En andel på 21.3% (16/75) av svargruppen var 

ikke fornøyde med resultatet, men 77.3% (58/75) var fornøyde med behandlingen de hadde fått. 

59/76 (77.6%) pasienter opplevde passelig informasjon fra legen sin, mens 10 (13.2%) skrev nei 
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og 7 (9.2%) var usikre. 88.7% (55/62) ville ha operert på nytt, mens 14 av de 75 ikke ble operert, 

var 5 var usikre og 2 sa nei.  

7. METODE OG ETIKK 

A. Metode 

Vårt forskningsprosjekt er en kvalitativ retrospektiv journalgjennomgang eller retrospektiv 

kohortstudie, og er i en produksjons- og publiseringsprosess mellom 2018 til og med 2020. Vi 

startet med uttrekk av mulige pasienter med hjelp fra Datafangst på Ahus. Der ble det søkt etter 

diagnosekodene S46.1 –Skade på lange hode av biceps og S46.22 –Skade på muskel og sene i 

andre deler av biceps og S56.2/S56.8 – Skade på bøyemuskel/annen muskel i albue/underarm, 

og/eller prosedyrekodene NCL49/NBL49 –suturering/reinsersjon av muskel i overarm/underarm 

i DIPS Elektronisk Pasientjournalsystem (EPJ). Bare de med skade mellom 1ste Januar 2012 og 

31ste Desember 2016 ble inkludert.  Det ble identifisert 819 unike pasienter. Deretter fjernet vi de 

med bare S46.1 (proksimale bicepssene), kronisk distal bicepsseneruptur, behandlet på andre 

sykehus og alle under myndighetsalderen (18 år) ved manuell gjennomgang av pasientjournalene. 

Bare 130 hadde diagnosen distal bicepsseneskade, og de ble vår studiepopulasjon. Fra disse 130 

journalene i DIPS (EPJ på Ahus) trakk vi ut demografisk informasjon, informasjon relatert til 

skaden, behandlingen og oppfølgingen, samt telefonnummeret til pasienten. De demografiske 

dataene vi var ute etter, var alder, kjønn, tidligere sykdommer, arbeid og idrett, høyde og vekt for 

utregning av KMI, røykevaner og bruken av steroider. Videre faktorer om operasjonen, 

postoperative komplikasjon og utfall oppdaget på kontrollene ble trukket ut fra journalene.  

 Ettersom vi skulle ha pasientrapporterte utfallsmålinger fra nåtiden (2020), lagde vi et 

spørreskjema via Nettskjema-funksjonen på Universitetet i Oslo sine IT-tjenester. Her måtte 

skjemaet være helt klart, før vi kunne sende det ut til pasientene. I skjemaet inkluderte vi 

spørsmål om dominant hånd, om de hadde hatt noen sårinfeksjon som ble antibiotika-behandlet 

etter operasjonen, og spørsmål om funksjon. Dette gjaldt om de hadde hatt mye postoperativ 

smerte, om de følte eller føler nummenhet på radiale, dorsale område av underarmen (tilsvarende 

LACBN) og om de klarer full supinasjon og ekstensjon av albuen. Vi inkluderte forklarende 

bilder vi hadde tatt selv. I tillegg hadde vi med quickDASH-spørsmål, om pasientene var 

fornøyde og eventuelt tilbakemeldinger. Videre måtte vi søke om tilgang til UiO’s TSD-

plattform, Tjenesten for sikkerhet og datalagring, slik at vi kunne begynne innsamling av data. 

Telefon-numrene brukte vi for å komme i kontakt med pasientene, for samtykke til å sende ut 

spørreskjemaene, og fordi vi trengte oppdaterte emailadresser. Vi opplyste om prosjektets formål, 



 

11 

frivillig deltakelse og om anonymisering. Kontaktinformasjon var hele tiden synlig. Vi 

undersøkte også forståeligheten av spørsmålene på familie og venner. Utregnet tidsbruk var ca. 

5-10 minutter, mer om de skrev lange kommentarer.  

 I studien måtte vi tenke på personvern i forhold til lagring av sensitive data. Alt av 

pasientopplysninger ble lagret på databaser tilhørende sikre soner på Sykehusets intranett og på 

en sikker database med tilknytning til Universitetet i Oslo, Tjenester for Sensitive Data (TSD). 

Resultatene fra spørreskjemaet ble automatisk innlastet til TSD-plattformen og dekryptert på 

TSD-plattformen.  Datamaterialet vårt ble nå klart til deskriptiv analyse på både IBM SPSS26 og 

i Excel. Et semi-litteratursøk på PubMed ble så gjort, men begrenset til nyere studier, i tillegg til 

viktige originalartikler som de store systematiske artiklene. Dette var for å sammenligne 

Universitetssykehusets praksis med evidensen og introdusere skaden godt. Det ble søkt etter 

«distal biceps», «biceps tendon», «biceps tendon rupture», «biceps tendon repair or surgery» og 

«acute distal biceps». Ved gjennomgang ble de som omhandlet musculus biceps femoris og 

proksimale bicepssene ekskludert. Deretter ble artikler fra de siste 10 årene gjennomgått, samt 

systematiske gjennomganger fra tidligere år. Dette var for å danne et oppdatert bilde av skaden, 

diagnostikken og behandlingsmulighetene. Vi hadde på forhånd blitt enige om en engelskspråklig 

artikkel for å kunne publisere i større fagfelletidsskrift. Alle tabeller inkludert i artikkelen ble 

derfor på engelsk. 

i. Studiedesign og diskusjon 

Det finnes ulike design på studier, blant annet tverrsnittsstudier, kasus-kontroll-studier, 

kohortstudier og intervensjonsstudier. I vår studie leter vi opp en kohort av pasienter med en type 

skade. Deretter observerer vi eksponeringen de fikk, det vil si enten kirurgisk eller ikke-operativ 

behandling, og observerer komplikasjoner og utfall. Vår studie likner en kohortstudie, men siden 

man i en slik kohortstudie går fremover i tid fra da eksponeringen inntraff og til potensiell 

sykdom, altså at den er prospektiv, kan man tenke seg at vi ikke har et slikt studiedesign. Vi 

undersøker jo retrospektivt, fordi vi søker bakover i tid i pasientjournalsystemene, og ber også 

pasientene tenke tilbake til den tiden på spørreskjemaet. Likevel må man tenke på at det 

prospektive innslaget har sammenheng med årsak-effekt-forholdet. Vi ser på en eksponering, 

behandlingen, og fremover i tiden til mulig utvikling av sykdom, altså komplikasjoner. Vi ser 

derfor i prospektiv retning, i tillegg til at vi får data om hvordan pasientene har det nå, 4-8 år 

senere. Derfor har vi en retrospektiv (med tanke på tiden) kohortundersøkelse med fokus på 

kvalitetssikring av behandling.  
ii. Validitet og diskusjon 
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Studiens validitet er hvor mye vi kan stole på studien, og her kan man dele opp i intern og ekstern 

validitet. For mange eller for grove systematiske feilkilder kan forringe resultatene, som gjør at 

studien kan konkludere feil, og det er feilkilder i vår retrospektive kohortstudie. For intern 

validitet gjelder det om vi er trygge på at funnene vi har gjort, avspeiler virkeligheten. Har vår 

studie fått med seg alle mulige deltakere eller inkludert noen som ikke bør ha vært det (for 

eksempel kronisk bicepsseneruptur). Antakelig har vi ikke fått med alle, og det påvirker vår 

estimering av insidensen, der vi gikk ut ifra diagnosen stilt klinisk. Alle de som fikk en slik skade 

i de årene vi studerte, men som ikke fikk diagnosen, er da ikke tatt med. Pasienter kan ha blitt 

feildiagnostisert med noe annet, de kan ha unnlatt å søke lege, og de kan ha dødd. Vi kan også ha 

hatt en lekkasje av pasienter til andre sykehus enn Ahus, for eksempel private sykehus eller at 

skaden ble behandlet som øyeblikkelig-hjelp på annet ikke-tilhørende sykehus. Alt dette kan ha 

gjort, og gjør antakelig, at vi underestimerer vår insidens. På en annen side, kan vi ha 

overestimert insidensen, med tanke på at diagnosen ble stilt klinisk, kan flere av de konservativt 

behandlede ikke ha riktig diagnose. Vi kan være trygge på at de opererte har diagnosen, ettersom 

vi får en visuell bekreftelse under operasjonen. Når vi videre skal se på komplikasjonene vi 

fanget opp i vårt materiale, er det flere begrensinger. For eksempel har ikke alle møtt opp til 

oppfølgingstimene sine, ikke alle har fått nøyaktige undersøkelser med detaljert journalføring, og 

pasientene kan ha falt ut av systemet, enten pga. fraflytting eller dødsfall osv. Dermed blir 

komplikasjonsestimatet ikke helt som virkeligheten.  

 Dette gjelder også for vår måling av langtidsfunksjon. Her brukte vi et spørreskjema som 

pasientene selv fylte inn på nettet. Det har flere begrensninger. For det første må pasientene ha 

email og datamaskinkunnskaper for å svare. For det andre må pasientene forstå hva vi spør om 

og svare riktig. For det tredje er alle dataene vi samler inn derfra pasientens subjektive opplevelse 

flere år i etterkant av hendelsen. Objektiv langtidsfunksjon er dermed ikke optimal å vurdere. 

QuickDASH-skjemaet gir et forsøk på å se deres funksjon med objektive tall, men fungerer best 

som et individuelt målingsapparat, der man følger med på utviklingen av skåren. I tillegg måler 

QuickDASH hele overekstremitetens funksjon, samt at den ikke skiller på dominant arm. Også 

andre sykdommer pasienten har kan forstyrre sammenhengen mellom bicepsseneoperasjonen og 

langtidsfunksjonen. For den beste evalueringen av dette, burde alle pasientene blitt tatt inn til 

klinisk undersøkelse, men dette kan det være vanskelig å få stor oppslutning på og det vil ta tid. 

Svarprosenten er også noe lav i vår studie (76 av 130 mulige svar), men sammenlignbar med 

andre slike studier der man sender ut spørreskjema hvilket påvirker den interne validitet. Vi 

kunne forsøkt å innhente fakta om de som ikke svarte for om mulig å avdekke i hvilken grad vi 

tror de manglende svar ville ha flyttet resultatet i den ene eller andre retning.  
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 Den interne validiteten er oppsummert ikke helt optimal. Likevel er vi trygge på at de 

tendensene vi ser blant de inkluderte, også gjelder i virkeligheten.  

 Ett av de viktige spørsmålene er om våres funn kan overføres til andre populasjoner, nemlig 

ekstern validitet. Det kliniske applikasjonspotensialet for forskningsstudier synker med et 

retrospektivt design samt liten populasjon(33, 34). Dette er grunnet systematiske feilkilder (bias). 

For liten utgangsgruppe, kan gjøre resultatene og konklusjonen ukorrekt for en generell 

befolkning, men med tanke på hvor sjelden skaden er og hvor mange pasienter vi har fått i 

forhold til litteraturen, vurderes populasjonen til stor nok. Det er ingen grunn til å tro at 

sammensetningen av mennesker i gruppen vår er ulik den for andre sykehus i Norge. Ahus’ 

opptaksområde er relativt stort, med et gjennomsnitt på 500 000, og vi inkluderte alle vi fant i vår 

tilhørighet. Likevel har vi en mindre ekstern validitet, fordi vi kun har samlet data fra en 

institusjon eller ett sykehus. Med data samlet fra flere institusjoner kunne variasjonen, som 

normalt finnes i samfunnet, med tanke på bosetting og sosioøkonomiske status, også vært med. 

 Hvis vi skal se på hvilken studie som hadde vært optimal for mest pålitelige svar, er det 

randomiserte-kontrollerte-studier (RCT-er), men for distale bicepsseneskader er det bare gjort en 

slik studie av Grewal et al(17). Randomiserte studier har ofte bedre intern validitet, ettersom man 

har god kontroll på f. eks alle inkluderte pasienter med distal bicepsseneruptur, mens den 

eksterne validiteten kan være mindre. En årsak til dette er for eksempel at rekrutteringen til 

prosjektet kan være nokså selektert. Dette er fordi studiene inklusjonskriteriene ofte er relativt 

strenge og spesifikke, som gjør at ikke alle med skaden får bli med. F. eks fordi at pasienten ikke 

ønsket å være med, hadde tilstander som vanskeliggjorde operasjon eller rett og slett kom for sent 

etc. Da blir studiepopulasjonen ikke representativ for den populasjonen en kirurg møter til daglig.  

  For å undersøke i hvilken grad seleksjonsfeil har påvirket resultatet og dermed den eksterne 

validitet kan man hente inn data på deltakere som faller ut, for eksempel fordi de ikke samtykker, 

trekker seg underveis, eller dør. Enn annen mulig feilkilde er informasjonsfeil. Her tenker man 

seg at det er gjort systematiske feil med de målingene som er gjort, og dermed blir det feil på 

datamaterialets estimater. For vår studie, gjelder dette den manuelle ekstraksjonen av data fra 

pasientjournalene og inn i regneark, hvor «input»-feil er mulig. Videre er «confounding» en 

mulig feilkilde, som handler om at det finnes en tredje faktor man ikke har tenkt på eller vet om, 

som påvirker hele studiepopulasjonen, og dermed forstyrrer sammenhengen mellom den 

eksponeringen vi ser på og helseutfallet vi undersøker. I vårt materiale kunne man tenkt på at det, 

helt hypotetisk, i Norge/Skandinavia kunne ha eksistert predisponerende gener for distal 
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bicepsseneskader, som et eksempel på tilfeldig «confounder». Dette vil kunne ha påvirket 

utregningen av insidensen vår, og dermed kan andre populasjoner uten disse predisponerende 

genene gå ut ifra en overestimert insidens.  

B. Etikk 

Prosjektet er godkjent av Personvernombudet ved Akershus universitetssykehus (17-223). Det 

lokale Personvernombudet vurderte prosjektet til en kvalitetssikring, fordi det var et ønske om å 

«undersøke om etablert behandling/ praksis gir de ønskede resultater», og dermed var innsyn i 

taushetsbelagte opplysninger berettiget. Dette er fordi i følge Helsepersonelloven §29b(35) kan 

taushetsbelagte opplysninger tilgjengeliggjøres for helseanalyser og kvalitetssikring. Likevel må 

alle forskerne i prosjektet opprettholde Helsepersonelloven §21 om taushetsplikt for de sensitive 

og ikke anonymiserte dataene prosjektet generer. Personvernet må opprettholdes. Alt sensitiv 

data med person- og helseopplysninger har høyere krav til sikker lagring ifølge 

Personopplysningsloven §2(36), og dette sikret vi oss med TSD-tjenesten. Sammen med 

tofaktor-autentisering for TSD-tilgang og lagring av papirdatamateriale på sikre rom på 

sykehuset, sørget vi for god personvernssikkerhet. Videre sier Helsepersonelloven §4 noe om 

forsvarligheten i utøvelsen av vår helserelaterte yrke. Denne loven, samt §29b ligger til grunn for 

at en slik kvalitetssikringsstudie som vi gjennomfører, opprettholder forsvarligheten av 

behandlingen som gis på Ahus. I tillegg vurderte Regional komité for medisinsk og helsefaglig 

forskningsetikk prosjektet til å være en kvalitetssikring (2017/2560 C). Dermed unngikk 

prosjektet formell høring i komitéen, og de viktigste etiske aspekter ved forskningsstudien var 

behandlet.  

Den ideelle studien på operativ behandling mot konservativ behandling ville vært en RCT. I 

teorien kunne dette vært forsøkt hos oss, og da eventuelt også som en pasientblindet studie hvor 

begge pasientgrupper tas inn til operasjon og det gjøres en incisjon i huden, men kun hos den ene 

gruppen som er trukket til kirurgi blir senen refiksert. Etterpå får ikke pasientene vite hvilken 

gruppe de havnet i før oppfølgningen er gjennomført. Dette kalles sham-kirurgi. Slike studier 

innebærer flere etiske avveininger og blir sjeldent gjennomført. Det etiske aspektet her, er to ting. 

For det første er anestesi og operasjon i seg selv risikofylt. For det andre, må man tenke på om 

konsekvensene av ikke reparasjon av senen vil redusere livskvaliteten og funksjonen såpass at 

det ikke er etisk forsvarlig. Det blir interessant å se om dette utføres av institusjoner i framtiden.  

8. DISKUSJON	
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A. Epidemiologi og insidens:  

Studien vår fant 130 personer som gjør studiepopulasjonen relativt stor, med tanke på hvor 

sjelden skaden er. Insidensen er også større enn tidligere beskrevet i litteraturen, og den 

sammensatte årlige vekstraten på 15.3%. Den mindre konservative populasjonen gjør at 

analysering og konklusjoner trukket fra deres datamateriale kanskje ikke er fullstendig pålitelig. I 

tillegg er seleksjonsfeilen ikke til komme utenom. Pasientene er valgt inn i de to gruppene på 

bakgrunn av fellestrekk som enten øker eller senker sannsynligheten for gode 

operasjonsresultater. Dette i tillegg til at en retrospektiv studie ikke har samme forskningsnivå 

som studier med en prospektiv utforming og blindet randomisering (RCT). 

 Demografien i vårt materiale samsvarer med det som allerede er beskrevet i litteraturen(1, 2). 

Antakelsene om at hard fysisk aktivitet, eldre alder og overvekt er risikofaktorer, ser ut til å 

stemme når man ser på tabell 3 (Demografisk data i behandlingssammenheng). Vi ser en større 

andel sykelig overvektige i den konservative gruppen, og flere i hardt fysisk arbeid i den 

operative gruppen. Likevel er sammenlikningsgrunnlaget ikke optimalt for å konkludere med 

noe. Kirurgene har valgt ut pasienter der de tror fordelene ved operasjon ikke overgår ulempene, 

og har dermed selektert ganske nøye.  

 Når det kommer til røyking, har vi ikke tatt med dette i artikkelen. Av alle 130 i studien, var 

det notert røykevaner for 91/100, hvor andelen med notert daglig tobakksforbruk lå på 17/91 

(18.7%), ukjent hos 39/130(30.0%), mens 74/91 (81.3%) ikke røykte. Dette ligger litt over 

gjennomsnittlig antall daglig røykere i Norges befolkning på 9%(37). Hos de opererte lå 

røykeraten på 17.7% (15/85), og for ikke-røykere 82.3% (70/85). Bare 5/30 konservative hadde 

fått notert røykevaner (røykte ikke). Flere studier har fremmet en mulig effekt av tobakk på sene-

integriteten, antakelig på grunn av forstyrrelse av vaskularisering, som øker faren for ruptur(1, 2). 

Kelly et al rapporterer en statistisk signifikant høyere tobakksforbruk bland de under 65 med 

distal bicepsseneruptur, sammenlignet med landsgjennomsnittet. Effekten av tobakksrøyking kan 

originalt ha blitt overestimert, med tanke på det få totale antallet i Safran et als studiepopulasjon 

(n=14)(2).  

 For diabetes mellitus finner ikke Kelly et al en signifikant assosiasjon mellom distal 

bicepsseneruptur og sykdommen. I vår materiale er diabetes bare notert i 4/91 tilfeller, med 9 

uten data, som gir en liknende forekomst. Derimot finner Kelly et al en assosiasjon mellom høy 

KMI (overvekt) og forekomst av skaden(1). Vår gjennomsnittlige KMI var på 29.7 mot Kelly et 

als 31.4 kg/m2. Beks et al fant også en assosiasjon mellom KMI > 30 og høyere 

komplikasjonsrate etter operasjon av skaden(25).  



 

16 

 Aldersdistribusjonen vår med hovedparten mellom 40-49 år, samsvarer noe med litteraturen. 

I vår populasjon har vi også en relativt stor middelaldrende base på 40-tallet (56/130) og 50-tallet 

(41/130). Jo eldre du blir, jo mer sannsynlig blir du behandlet konservativt. Det er forventet i og 

med at kirurgene har selektert gruppene, og risikoen ved kirurgisk behandling øker med alder, 

samt at kravet som stilles til funksjon i bicepssenen i forhold til aktivitetsnivå ikke er like høyt 

som hos en ung, frisk og aktiv pasient. I tillegg øker tiden fra skaden til diagnosen betraktelig 

med alderen, og i vårt materiale ender vi opp med en gjennomsnittlig tidslengde på 28,8 dager 

hos de fra 60 år og opp, sammenlignet med et gjennomsnitt på 13.3 dager hos de mellom 40 og 

49år og 16.9 dager i 50-59-gruppen. Dette er i kontrast til data fra de under 40 år (18/130), med 

den korte gjennomsnittlige tiden til diagnose på 3.3 dager (variasjon, 0-13). Vi vet derimot ikke 

om dette er statistisk signifikant.   

 Av de 130 inkluderte, var det bare 4 kvinner. Dette passer godt med litteraturen, som også 

rapporterer en dominerende andel menn, fra 93% og oppover (1-3, 5). Med en så liten «sampling 

size» eller studiepopulasjon av kvinner, kan man ikke trekker slutninger fra gruppens 

datamateriale. Jockel et al i 2010 rapporterer hovedsakelig delvis ruptur av bicepssenen hos 

kvinner (13/15), ulikt menn(3). Det gjør også Hinchey et al, som finner en statistisk signifikant 

forskjell i partielle rupturer hos kvinner enn menn (P=0.05)(38). En gradvis økning av 

symptomer kan øke tiden til legevurdering og den litt lengre tiden til diagnose blant kvinner, som 

kan ha sammenheng med den litt vanskeligere diagnostiseringen av ufullstendige rupturer(3). 

Bare omtrent halvparten i studien og hos våre kvinnelige deltakere, kunne beskrive en enkelt 

hendelse som bidro til skaden, noe som også skiller seg fra menn i litteraturen(3-5). 13 av de 15 

inkluderte kvinnene ble operativt behandlet med gode langtidsresultater, med en gjennomsnittlig 

DASH-score på 7 (variasjon, 0-43). Av våre kvinnelige pasienter ble 1 av 4 operert med 

senefiksasjon, mens 2 ble konservativ behandlet, og den siste undergikk operasjon for seneskade 

uten avulsjonsskade av seneenden. Gjennomsnittlig alder var 46.75 år, som er lavere enn Jockel 

et al’s gjennomsnittlige alder på 63 år(3). Antakelig er kvinner med distal bicepsseneruptur 

underdiagnostisert, mye på grunn av den litt mer klinisk utfordrende diagnostiseringen med ingen 

typisk skadehistorikk, gradvis økende symptomer og partielle rupturer.  

B. Behandlingsresultater 

Vi vet allerede at uten operasjon vil ikke langtidsfunksjonen gjenvinnes like mye. Dette 

observerer vi med en forskjell i quickDASH-skår på 7.87 (95%KI 4.15–11.61) hos de opererte og 

17.21 (95%KI 5.72–28.19) hos de ikke-opererte. Dette passer med Legg et al, som fant en 

statistisk signifikant forskjell på 6.29 mot 14.10 i QuickDASH-skår mellom de opererte og ikke-
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opererte(16). Ahus’ konservative behandling er minimal, og det kunne tenke seg at hvis 

pasientene hadde mottatt et strengt opptreningsprogram, ville de fått bedre funksjon og blitt mer 

fornøyde. Med et rehabiliteringsprogram og opptrening forventer man gjenvinning for fleksjon til 

~71% og supinasjon ~59% i forhold til originale krefter ifølge Legg et al(16).  

Hos de med konservativ behandling i spørreskjemaet, gjaldt kommentarene hovedsakelig 

utilstrekkelig informasjonsformidling fra kirurgen, samt manglende rehabiliteringsopplegg og 

oppfølging i etterkant. De fleste pasientene avkrysset likevel av på at de var fornøyde med 

behandlingen 77.3%, men ikke med resultatet 21.3%. Generelt sett fremgikk det fra 

kommentarene at albuefunksjonen i ettertid ikke var adekvat. Flere av de konservative pasientene 

hadde fortsatt nedsatt fleksjons- og supinasjonskraft i albuen som hemmet dem i hverdagen. En 

pasient angret på å ikke ha takket ja til operasjon, mens en annen hadde blitt ufør grunnet 

smertene i albuen. Derfor kan vi si at innenfor konservativ behandling og rehabilitering finnes 

det store forbedringspotensialer. Det samme gjelder risikoformidling og informasjonsutgivning 

til pasientene. 

 Operasjonsteknikkene brukt på Ahus er for det meste modifisert 2-incisjonsteknikk med 

muskelsplitting hos 93% i forhold til 1-incisjon på 7%. De fleste komplikasjonene ble sett i 2-

insisjonsgruppen. Dette er sannsynligvis fordi det utføres flere 2-incisjonsoperasjoner. Når man 

sammenligner med litteraturen, tilbyr Ahus bare en liten del av de mulige metodene som 

eksisterer. Både den retrospektive kohortstudien av Dunphy et al(21) og den systematiske 

litteraturstudien av Chavan et al(23) rapporterer færre overordnede komplikasjoner med 1-

incisjonsteknikk enn 2. Likevel sees det noe mer forbigående nerveskader med 1-

incisjonsmetoden. Annen litteratur beskriver enn mindre komplikasjonsrate med modifisert 2-

incisjon(9, 25). Cohen et al og Grewal et al rapporterer heller ikke signifikant forskjell på 

komplikasjoner mellom 1-incisjons- og 2-incisjonsteknikk(17, 39).  

 Når man ser på komplikasjonsrate relatert til fiksasjonsmetode, spriker litteraturen. 

Suturanker ble brukt i 89.5% av operasjonene våre, men bare 5 av de 16 komplikasjons-casene 

brukte «mykt» suturanker. 7/16 var metallankere og 2 av dem bentunnel. Både skruer, kortikale 

knapper og intraossøse fikseringer har vist statistisk signifikant mindre antall komplikasjoner enn 

suturankre(20, 21). Dette endrer seg med bruk av dobbel suturanker, som er overordnet 

transossøse reparasjoner hos Chavan et al(23). Likeledes har Endobutton™, en kortikal knapp, 

vist gode biomekaniske egenskaper og er signifikant bedre enn de andre, med unntak av 

transossøs beintunnelfiksering(20, 23).  
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Distal bicepsseneoperasjon har en høy suksessrate. Dette gjenspeiler seg også i litteraturen(21). 

Ettersom forskjellene mellom operativ og konservativ behandling er relativt store, kan det tenkes 

at vi bør være mer liberal med å tilby operasjoner. Blant de opererte ble det kommentert at flere 

ønsket seg bedre opptreningsopplegg eller henvisning til kompetent fysioterapeut med kjennskap 

til skadetypen, samt nøyere og lengre oppfølging hos kirurgen. I tillegg syntes endel at både 

risiko med inngrepet og komplikasjonstyper bør fremgå tydeligere før intervensjon. Noen få 

pasienter kommenterte at de opplevde krampefølelse i bicepsmuskelen ved repetitiv bruk. Dette 

kan i teorien ha sammenheng med at bicepsmuskulaturens endurance eller utholdenhet er 

redusert etter skaden(15, 19, 40), men studien av Nesterenko et al motsier dette(41), som 

beskriver ingen endring i endurance over tid, eller signifikant forskjell i fatigue mellom ikke-

operert, skadd arm og frisk arm.  

9. FORSKNINGSSPØRSMÅL	
Forskningsspørsmål; studien i et forskningsperspektiv. Vi vet nå mer om hvordan det går med 

pasienten, hvilke komplikasjoner vi må være oppmerksomme på og hvem som generelt opereres. 

Spørsmålet er om forskningsresultatene gir noen ny informasjon som kan være relevant i 

regional, nasjonal, eller global sammenheng. For å svare på dette må man vurdere studiens 

interne og eksterne validitet, samt generaliserbarhet. Dette ble gjort i Metode-delen. Med tanke 

på den høye raten av 2-incisjonsteknikk og suturanker-fiksering, kan det være nyttig å undersøke 

andre fikseringsmetoder som kortikale knapper, beintunnel-fiksasjon og interferensskruer, på 

Ahus eller demografisk liknende sykehus i Norge. Ettersom direkte sammenligning av de ulike 

fiksasjonsmetodene ikke lar seg gjøre, og uten utregning av statistisk signifikans, bør man være 

forsiktig med å applisere denne studiens resultater til andre sykehuspopulasjoner.  

10. KONKLUSJON 

Insidensen av akutte distale bicepssenerupturer ved Ahus var i perioden fra 2012 til slutten av 

2016 høyere enn det som er rapportert i litteraturen. De fleste ble operert og dette stemte overens 

med kirurgenes erfaringer om en flere diagnostiserte skader og flere operasjoner de senere årene. 

Postoperativt var det en komplikasjonsrisiko på 16% som bør formidles til pasientene, samt 

risikoen ved operasjoner i seg selv. Ettersom vår studie er en retrospektiv kohortstudie har den et 

terapeutisk evidensnivå på III, og kan dermed ikke sikkert sammenligne operativ mot ikke-

operativ behandling.  
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