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Fraktur/mjukdelstrauma - CASE, ÖNH - 
Lärarhandledning 
 

Casebeskrivning för kandidater. Ansiktsfrakturer 
 

Case 1: 16 årig tjej spelade handboll och fick en motspelares armbåge mot näsan. Blödde lite 

näsblod men det slutade av sig självt efter en liten stund. Patienten själv tycker näsan är sned åt 

vänster och söker dagen efter på Jourcentralen. Näsfraktur inkl septumhematom 

Case 2: 22-årig man inkommer till akutmottagningen tillsammans med polis. Drogpåverkad. 

Blivit misshandlad, oklart hur dock. Amnesi för händelseförloppet. På akutmottagningen  

noteras periorbitala hematom bilateralt. Tycker han ser dubbelt när han tittar uppåt. Börjat  

höra sämre på vänster öra från vilket det också blöder. Orbitabottenfraktur / Blow out fraktur 

samt skallbasfraktur. Inklusive handläggning av barn med greenstickfrakturer i orbitabotten 

Case 3: 22-årig man skojbråkade med en kompis på en fest och råkade få ett knytnävslag mot 

vänster kind. Söker 3 dagar senare och har då igensvällt vänster öga, nedsatt känsel vänster  

kind och vänster kind ser plattare ut än höger. Inga problem att röra ögat. Ingen förändrad syn. 

Tripod zygomaxillär fraktur 

Case 4: 58-årig kvinna som i berusat tillstånd ramlat och slagit i ansiktet mot gatan. Kommer på 

remiss från kirurgjouren. Kraftig svullnad i ansiktet och tycker inte att bettet stämmer. Blöder 

från näsan. Står på trombocytaggregationshämmare pga. ett förmaksflimmer. 

Le Fort I fraktur + näsfraktur + näsblödning. 

Case 5: 42-årig man som pga. ett krampanfall fallit ner från övervåningen på en våningssäng. 

Inkommer till akuten och man ser en svullnad runt hakan och ett relativt djupt sår som glipar. 

Det gör ont när patienten gapar samt en tand är utslagen. Mandibelfraktur (fronten +  

kontralateralt collum) + tandskada och mjukdelsskada i ansiktet 

 

Studiematerial:   
Film undersökningsteknik ansiktsfrakturer: 

https://www.youtube.com/watch?v=TpbVIhiePv4 

Läroboken 

www.aocmf.org=> ”Education” => AOCMF Surgery Reference” 

2 artiklar om orbitabottenfrakturer från Läkartidningen nr 6, 2009 – se länkar till dessa på 

Moodle! 

Internetmedicin – ansiktsfrakturer, traumatiska tandskador samt ansiktstrauma, mjukdelsskador 

i ansiktet. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=TpbVIhiePv4
http://www.aocmf.org/
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Lärarhandledning - Casegenomgång Läkarkandidater  

Utrustning: Kranium. Näsrep elevatorium. Rulltamponad. Trätops. Ev titanplattor 

Be kandidaterna tänka själva innan du ger din syn på frågorna. De ska ha förberett sig till pre-

sentationen och de fem casen delas upp mellan deltagarna i gruppen. 

Klinisk undersökning (allmän frakturundersökning):  

Inspektion: asymmetrier, svullnader, hematom, hudskador  

Sensibilitet regio n. trigeminus (n. supra- och infraorbitalis och n. mentalis dvs panna, kind,  

runt ögat, läpp och haka)  

Motorik n. facialis (rynka pannan, knipa med ögonen, rynka på näsan, le, truta med munnen)  

Palpation av hela ansiktsskelettet för att leta efter hak, impressioner och patologisk rörlighet  

Ögonundersökning: syn, pupillreaktion, motorik, dubbelseende, blödningar,  

enoftalmus/exoftalmus. Palpera bulben försiktigt– sänkt tonus indikerar perforation, höjd  

tonus indikerar retrobulbärt hematom.  

Käkledsundersökning: inskränkt gapförmåga, deviation vid gapning, försämrad sidorörlighet   

Intraoral undersökning: slemhinneskador, hematom, tandskador, patologisk mobilitet  

maxilla/mandibel, bettfunktion (stämmer bettet)  

Främre rhinoskopi för att utesluta septumhematom. Otoskopi/mikroskopi för att utesluta  

hematotympanon  

DT-ansikte (ev inkl mandibel) beställs akut vid misstanke om ansiktsfraktur, isolerad  

näsfraktur behöver inte utredas radiologiskt. Vid misstanke om orbitafraktur eller skador på  

ögat remitteras patienten för en ögonkonsult.  

Antibiotika Ej rutin vid sluten fraktur. Vid öppen fraktur Ekvacillin 2g alternativt Dalacin 

600mg iv pre-operativt, upprepa vb vid lång operationstid. Vid öppen mandibelfraktur i första 

hand Bensyl-pc 3g. 
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Case 1 

Näsfraktur 

Lågenergetiskt våld ger oftast inpressning eller deviation av bennäsa, högenergetiskt våld ger 

komminut fraktur.  

 

Klinisk diagnos (röntgen är ej nödvändig om det rör sig om en isolerad näsbensfraktur). Dock 

kan röntgen behövas som dokumentation till rättsintyg. Ultraljud har jämfört med CT visats  

öka det diagnostiskt positiva prediktiva värdet.  

Septumhematom evakueras snarast. Efter slemhinneanestesi aspireras blödningen med grov  

nål. Näsan tamponeras för att hindra att hematomet fyller på sig. Staphylokockantibiotikum  

ges profylaktiskt. 

Septumfraktur åtgärdas med septumplastik inom en vecka vid stor deviation. Om liten  

deviation expektans och eventuellt åtgärd efter ca sex månader. Dislokerat septum kan  

eventuellt lyftas på plats i samband med reposition av näsfraktur. 

Näsfraktur reponeras inom en vecka. Kan oftast göras i lokalanestesi genom att lägga  

slemhinneanestesi och infiltrationsanestesi paranasalt. Frakturen reponeras med hjälp av  

manuellt tryck, elevatorium och/eller tång. Om näsan är instabil efter repositionen läggs en  

tamponad för stabilisering. Eventuellt anläggs yttre förband av gips eller plast. Behandlingstid 

är ca en vecka samt eventuellt ytterligare någon vecka nattetid. Ultraljudsassisterad reposition 

har inte visats förbättra resultatet av repositionen. Sluten reposition i narkos har däremot visat 

en ökad patientnöjdhet med avseende på utseende och behov av sekundär septumplastik  

jämfört med reposition i LA. 
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Case 2 

Orbitafraktur  

Kliniska fynd Svullnad och hematom runt öga   Dubbelseende   En-/exopthalmus    

Hypoglobus   Känselnedsättning infraorbitalt Barn har annan symtomatologi (t.ex. enbart  

illamående/kräkning). Remiss för ögonkonsult. Operationsindikation Påverkad ögonmotorik 

Felpositionerad bulb (dystopi)  

Operation Subciliär incision (transkonjunktival) Rekonstruktion med implantat (Medpore alt. 

titannät) Komplikationer Felpositionerad ögonbulb   Muskelfunktionsstörning, dubbelseende   

Känselnedsättning infraorbitalt   Stramt ärr, ektropion, förändrad ögonspringa Uppföljning 

Postoperativ DT.   Suturtagning oftast 5–7 dagar. Återbesök 2-3v samt 4-6mån, mer vid  

behov. Om patienten har dubbelseende efter operation skickas remiss för ögonkonsult som  

bör ske inom 1v.  

 

Operationsindikation: framförallt inklämning av muskel med dubbelseende eller vid ökning  

av orbitavolym mer än 1,5ml eller vid större frakturyta än 2 kvadrat-cm då kliniskt  

betydelsefull enoftalmus/hypoglobus kan förväntas. Individuell bedömning är dock  

avgörande. Barn bör op inom 24h. Vuxna med misstänkt inklämning bör opereras inom 24h, 

övriga vuxna inom1-3 veckor   

 

Case 3 

Zygomaticusfraktur  

Kliniska fynd svullnad, hematom, subkonjuktivalt hematom Avflackad kind, inpressning vid 

okbågen   Hak i margo infraorbitale   Trismus   Dubbelseende  

Operationsindikation: Trismus   Felställning   Kosmetik Operation Vid isolerad arcusfraktur 

reposition enl Gillies Vid flerpunktsfraktur öppen reposition och fixering med plattor  

Komplikationer Konturdefekt   Känselnedsättning   Trismus Uppföljning Överväg  

postoperativ DT. Postoperativ DT vid flerpunktsfraktur. Kontroll 1v i samband med  

suturtagning, sedan vid behov.  Operation så snart som möjligt dagtid, senast inom 10d. 

Uppifrån och ned.  Näsan, inkl insidan /avsvällning o palpation. N infraorbitale. Inkl  

mandibeln. 
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Case 4 

LeFort I-III fraktur  

Kliniska fynd Svullnad, hematom i ansikte, brillenhematom Bettstörning, malocklusion    

Instabilitet   Stum dental perkussionston   Anosmi  

Operationsindikation: Bör fixeras Operation Öppenreposition och fix med plattor  

Komplikationer Bettstörning   Förändrad ansiktsform-bredd/höjd   Dakrocystit   Epifora    

Sinuitproblem Uppföljning Postoperativ DT.   Efter 1v i samband med suturtagning, sedan vb  

Kontakt med käkkirurg för preoperativ bedömning LeFort I fraktur opereras av käkkirurg.  

LeFort II-III vid samordnat ingrepp av öronläkare och käkkirurg  

 

Case 5 

Mandibelfraktur 

Kliniska fynd Svullnad, hematom-luftvägssymptom?   Felställning, malocklusion   Smärta,  

ömhet vid rörelser/provokation   Öppen fraktur?  

Operationsindikation Dislocerad fraktur med dislokation Operation Öppen reposition och fix 

med platta Komplikationer Bettstörning   Käkledsproblem   Kosmetiska problem-förändrad 

bredd/höjd Uppföljning Postoperativ DT. Återbesök till Käkkirurgiska kliniken efter 1–2  

veckor. Handläggs ffa av käkirurger, 

Övriga frakturer: 

Frontalbensfrakturer  

Kliniska fynd Brillenhematom   Intryckning i pannan   Anosmi   Exoftalmus (blow-in fraktur) 

Operationsindikation Kosmetisk defekt   Bakväggsfraktur mer än en benbredd   Duraskada, 

intrakraniell luft Operation Gärna bicoronal incision vid sluten fraktur Öppen reposition och  

fix med platta   Vid behov obliteration av frontalsinus Komplikationer Infektion, intrakraniell 

abscess, osteomyelit, meningit, sinus cavernosus-trombos   Liquorre   Mucocele,  

mucopyocele Uppföljning Postoperativ DT.   Återbesök vb.     Vid större skador eller  

bakväggsfraktur med intrakraniell skada konsultation med plastikkirurg/neurokirurg. 

 

NOE-fraktur  

Kliniska fynd Svullnad av näsa och panna Telekantus Rörlighet panna-näsa   Förkortad  

ögonspringa   Synnedsättning, dubbelseende   Liquorre  

Operationsindikation Oftast vid dislokation av fragment Operation Öppen reposition och  

fixation Komplikationer Optikusskada   Anosmi   Telekantus   Epifora   Dakrocystit   

Enoftalmus   Sinuit   Mucocele i frontalsinus   Liquorre   Insjunket mellanansikte Uppföljning 

Postoperativ DT.    
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Operationsindikation och -teknik: 

Näsfraktur – kosmetisk indikation, visa hur man reponerar o rulltamponad. 

Septumhematom, teknik för incision, tamponad mm. 

Zygomaxillär fraktur - kosmetisk indikation, rep enl Gillies/dragskruv alt fixation m plattor  

eller ingen op alls. Visa ställen för plattor resp incisionerna. 

Orbitabotten – volymen, inskränkt rörlighet, barn inklämd muskel.  

 

Övriga tips:  

Röntgen. Ej på näsfraktur men annars. DT ansiktsskelett, obs inkl mandibeln.  

Snytförbud.  

Ögonkonsult vid misstanke om trauma mot ögonområdet (intraokulär skada). 

Varför bör vissa patienter vara kirurgpatienter? (commotioobs) 

Fraktur i tandbärande skelett – fixeras för stabilitet, mjuk mat 6 vv ändå. Nasal intubation. 

Skallbasfraktur, ökad risk för meningit framgent, pneumokockvaccination samt info till pat. 

Likvorläkage, B-trace protein Beta Trace Protein bildas i plexus choroideus i CNS och är näst 

albumin det protein som förekommer i högst koncentation i likvor. Koncentration är ca 35 ggr 

högre i likvor än i plasma och beta Trace kan därför användas som markör för att påvisa  

läckage av spinalvätska till andra kroppsvätskor, som exempelvis nässekret. 

Tandskador kan kräva snabb handläggning. (Finns ett bra kapitel på internetmedicin om  

handläggning av tandskador) 

 

 

 


