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Hand – Distal radius och eller 

ulnafraktur – ARB FYS 

Förändringar sedan föregående version 
Revidering under stycket: ”Flöde vid kirurgisk och icke kirurgisk 

behandling”, dag 7–10. Samt bilaga 2. 

Rutinen gäller för 
Samtliga arbetsterapeuter och fysioterapeuter inom Mölndals sjukhus 

som kommer i kontakt med personer med distal radius- och/eller 

ulnafraktur. 

Bakgrund  
En handledsfraktur kan omfatta följande delar: 

 Distala radius inklusive ledyta mot carpus 

 Distala ulna inklusive ledyta mot carpus 

 Distala leden mellan radius och ulna (DRU-leden) 

 Det metafysära (spongiösa) området av radius och ulna 

Den medicinska behandlingen vid en distal radius-/ulnafraktur beror på 

frakturens komplikationsgrad. Vanligtvis används 

klassificeringssystemet enligt Weber (AO).  

I första hand behandlas frakturen med eller utan sluten reposition och 

gipsbehandling. Kirurgiska ingrepp består oftast av volara vinkelstabila 

plattor. Efter det kirurgiska ingreppet gipsas frakturen. Även extern 

fixation förekommer, dock mer sällan. Avlösning av processus styloideus 

ulnae åtgärdas sällan då den läker utan åtgärd. 
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Syfte  
Säkerställa att en enhetlig bedömning och behandlingsåtgärd utförs av 

arbetsterapeuter och fysioterapeuter samt att gällande rutiner, framtagna 

tillsammans med traumaläkare, efterföljs. 

Målsättning  
Fullgod funktion i hand/arm utifrån patientens behov avseende personlig 

vård, boende, yrke och fritid.  

> 60 % av normal handstyrka. 

Förväntad rehabiliteringstid är cirka 12 veckor till 12 månader. 

Restriktioner  
Undvik belastande träning och aktivitet av handleden de närmsta 6 

veckorna efter skada/operation. 

Passivt rörelseuttag tidigast 8 veckor efter skadan.  

Förekommande komplikationer 
 Complex regional pain syndrom (CRPS)  

 Carpaltunnelsyndrom (CTS) 

 Neglect  

 Adherenta ärr  

 Ruptur av extensor pollicis longus sena (EPL)  

 Smärta över processus styloideus ulnae kan kvarstå under lång tid, > 6 

mån  

 Triangular fibrocartilage complex (TFCC) skada och andra ligamentära 

skador 

 Adheranser av flexorsenorna vilket medför knytdiastas 

 Nedsatt funktion av dig II (vid externfixation) 

Bedömningsmall 
Palpera över frakturen och bedöm smärtintensiteten 

Smärta mäts med VAS 

Ödem mäts med måttband runt handleden, MCP, grundfalang och PIP 

dig III 

Kontrollera stabiliteten i handleden i samband med att patienten utför 

fingerflexion 

Rörlighet och funktion jämförs i första hand med den icke skadade 

handen. Observera extensionen av tummen (EPL) 

Rörligheten mäts med goniometer enligt HAKIR 
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Rörligheten i fingerlederna mäts med linjal, lödtråd, fingergoniometer  

Kontrollera axel-/armbågsrörligheten 

Sensibilitet testas genom beröring, monofilament, 2PD  

Aktivitetsförmåga kontrolleras genom intervju, DASH, Quick DASH, 

PRWE, PSFS 

Muskelstyrka mäts med Grippit, Jamar, Pinch Gauge, BTE 

 

Flöde vid kirurgisk och icke kirurgisk 
behandling 
Skadedag ska patienten erhålla ödemprofylaxprogrammet ”Håll 

svullnaden borta” direkt på akuten (se relaterad information). Vid kraftig 

svullnad går remiss till Arbetsterapi Mölndal. 

Efter kirurgisk behandlad fraktur ska patienten direkt erhålla 

ödemprofylaxprogrammet.  

Från operation går en remiss med fax eller post till Arbetsterapi Mölndal. 

Av personal på opererande avdelning erhåller patienten ett brev 

”Återbesök till Arbetsterapi Mölndal” (bilaga 1) med datum för 

uppföljning på Arbetsterapi Mölndal, cirka 3 dagar postoperativt. Detta 

för kontroll av gips, handsvullnad, handfunktion och hur det går att följa 

ödemprofylaxprogrammet som patienten fått efter operationen.  

Dag 7-10 har alla icke kirurgiskt behandlade patienter ett återbesök 

till Handledsfrakturmottagningen (”Radiusmottagningen”). Besöket 

föregår med eller utan röntgen. De patienter som har röntgats granskas 

bilderna av läkare tillsammans med arbetsterapeut/fysioterapeut och 

jämförs med tidigare bilder. Patienten träffar läkare om kirurgi planeras 

samt vid behov av smärtlindring eller sjukskrivning. Om röntgen inte 

föregåtts eller om kirurgi inte planeras blir besöket på mottagningen 

enbart med arbetsterapeut eller fysioterapeut. Övningar i 

ödemprofylaxprogrammet repeteras eller lämnas ut om patienten inte 

erhållit det tidigare.  

Gipskontroll och gipsjustering genomförs vid behov för att tillåta full 

rörlighet i fria leder. Patienten instrueras också om att använda handen i 

lätta aktiviteter.  

Vid besöket bokas en tid på Arbetsterapi eller Fysioterapi Mölndal för 

avgipsning 4 veckor efter skadan eller enligt ordination. Icke kirurgiskt 

behandlade radius-/ulnafrakturer har inget mer inbokat läkarbesök.  

Vid komplicerad svullnad kan uppföljning ske på arbetsterapi/fysioterapi 

under immobiliseringstiden.  
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Dag 14 efter kirurgisk behandlad fraktur avgipsas vanligtvis patienten 

(ibland längre gipstid beroende på ortopedens bedömning). 

Avgipsningen sker antingen på ortopedmottagning eller på 

Arbetsterapi/Fysioterapi Mölndal beroende på eventuell sårkontroll eller 

om suturer behöver tas.  

I samband med avgipsning anbringas en stabiliserande ortos typ Spektra 

på ortopedmottagningen alternativt på Arbetsterapi Mölndal. 

Restriktioner enligt remiss. Därefter åtgärder som vid icke kirurgisk 

behandlad fraktur. 

Fyra veckor efter icke kirurgisk behandlad fraktur avgipsas patienten 

antingen på Arbetsterapi eller på Fysioterapi Mölndal. Gipsskenan klipps 

bort och patienten får tvätta och smörja in sin hand/underarm.  

Inspektion/bedömning av läkning, funktion och aktivitetsförmåga sker 

enligt bedömningsmall. Genomgång av träningsprogram (se relaterad 

information). Patienten bör vid behov fortsätta med 

ödemprofylaxprogrammet. Informera och diskutera med patienten 

angående lämpliga vardagsaktiviteter och vikten av att använda handen. 

Handen bör inte belastas tungt, men det är skillnad att bära i lodrätt 

riktning (hängande) och med armen vågrätt.  

Patienten kan ofta vara hjälpt av en handledsortos för att bli tvåhänt samt 

exempelvis då patienten är i behov av gångstöd och/eller vid svårighet att 

stabilisera handen för att klara fingerflexion. 

En individuell bedömning görs när nästa besök är lämpligt men vanligast 

är 10-14 dagar efter avgipsningen.  

 

Vid eventuella komplikationer: 

 I första hand kontaktas remitterande ortoped, i andra hand har vi 

möjlighet att rådfråga ortoped vid frakturmottagning 

 Vid akut behov av läkarkontakt, ring samordnare 30629 som lägger lapp 

i jourlåda. Mottagningen ansvarar sedan för att patienten kontaktas 

 Vid behov är vi delegerade att skriva röntgenremiss i Remix.  

Viktigt att det finns en ansvarig läkare som kan granska bilderna 

 

Gipsjustering och sårkontroll: 

Det är vanligt förekommande att patienter har gips som inte sitter bra. 

Patienter med sår (op-sår som inte läkt) är mer sällan förekommande. 

Ofta justeras gipset i samband med 7-10 dagars kontroll på 

ortopedmottagningen. Om gipset behöver justeras vid andra tillfällen 

finns följande möjligheter: 
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 Har besöket varit på akuten är det akutens patient som vi hänvisar 

tillbaka 

 Har patienten varit på mottagningen eller är opererad, ringer vi 

samordnaren 30629 (både sår och gips). För gipsjustering vid kirurgiskt 

behandlad fraktur kan man även prova att ringa gipstekniker på OP 1, 

30806 

Sex veckor efter skadan kan stabiliserande och belastande övningar 

påbörjas för handleden.  

(se relaterad information). 

 

Arbetsterapeutiska och fysioterapeutiska 
åtgärder 

Vid smärtbehandling  

Ortoser  

Akupunktur  

TENS  

Kinesiotejp 

Vid svullnad  

Högläge och kraftiga pumpövningar  

Kompressionshandske  

Kompressionslindning av fingrar, hand och arm  

Handledsortos  

Eventuellt viloortos 

Kinesiotejp 

Lymfdränage  

Aktivitetsträning  

Vid sensibilitetsförändring  

Stimulera huden med olika grader av mjuka och hårda material  

Härdning 

 

Vid rörlighetsinskränkning  

Träningsprogram 
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Träning i dagliga aktiviteter/hantverk  

Led-för-ledträning för fingrarna 

Tvillingkopplare vid stelhet i ett enstaka finger  

Handledsortos/viloortos 

Kinesiotejp 

Senglidning 

Handdeg, boll, skumgummirulle, träningsklämma  

Spegelträning 

Träning i bassäng  

Passiv töjning med lätt vikt och mobilisering av leden när frakturen är 

läkt (ca 8-12v posttrauma eller operation)  

Vid ärrbehandling  

Senglidning 

Hålla huden mjuk (t ex med fet salva) 

Mepitel, mepitac eller liknande 

Kinesiotejp  

Ärrmobilisering  

 

Vid stabilitets-, styrke- och koordinationsnedsättning 

Efter 6 veckor är det ok att börja träna med belastning. Börja helst med 

stabiliteten av handleden genom statisk träning (se relaterad 

information). Vid styrketräning börja med lätta vikter, 1/4-1/2 kg, statiskt 

och dynamiskt (dorsalextension och radialföring är viktiga för 

stabiliteten, ”kasta pil”).  

Greppstyrkan tränas med handdeg, olika bollar, blodtrycksmanschett, 

handduk m.m.  

Finmotoriken tränas med handdeg, plockövningar med små föremål 

m.m. 

Koordinationen tränas med jojo, Inimove, boll m.m. 

Dagliga aktiviteter med successivt ökad belastning. 

 
 

Ansvar 
Enskild yrkesverksam arbetsterapeut och fysioterapeut inom 

handrehabilitering ansvarar för att arbetet bedrivs utefter denna rutin. 
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Verksamhetschefen ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som 

verksamheten kräver finns tillgängliga och att verksamheten arbetar 

enligt SOSFS 2011:9.  
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Möller M. Extremitetsfrakturer hos vuxna. Internetmedicin. 

Runnquist K. Handens rehabilitering – skador sjukdomar, vol 2. 
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Scneppendahl J, Windolf J, Kaufmann R A. Distal radius fractures: 

Current concepts. J hand surg. 2012;37A:1718-1725. 

Wakefield A.E, McQueen M. M. The role of physiotheraphy and clinical 

predictors of outcome after fracture of the distal radius. J bone and Joint 

surg. 2000;82-B:972-6. 

Valdes K, Naughton N, Michlovitz S. Therapist supervised clinical-
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Arbetsgrupp 
Maria Stenvall, arbetsterapeut, Arbetsterapi Mölndal 

Ethel Andersson, fysioterapeut, Fysioterapi Mölndal 

Maria Liljeros, fysioterapeut, Fysioterapi Mölndal 

 

Relaterande information 
 Håll svullnaden borta  

 Handled och underarm I – hemträningsprogram  

 Handled och underarm II - hemträningsprogram 

 Handledsstabilitet, del I, höger, vänster – hemträningsprogram 

 Handprogram styrka 

 

Bilagor 

Bilaga 1. Flödesschema distal radiusfraktur 
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Bilaga 1 

 

 

DISTALA RADIUSFRAKTURER, FLÖDESSCHEMA  

      

 

       

      /201215 

Tid efter 

skada 

Behandlare Ickekirurgiskt behandlad 

DRF 

Kirurgiskt behandlad DRF   

Skadedag/ 
Op dag 

LÄK 
 
 
SSK/USK 

Röntgen. Ev. reponering. Gips 
 
 
Infobroschyr radiusfraktur 

Kirurgi 
Remiss till Arbetsterapi SU/M 
(faxas/skickas från op.) 
Pat. får kallelse till Tredagarsuppföljning 
på Arbetsterapi SU/M samt 
ödemprofylaxinstruktioner.  

3 d postop ARB/FYS  Funktions- och gipskontroll + 
ödemprofylax 

1 vecka – 10 
dagar 

HANDLEDS- 
FRAKTUR 
MOTT 
LÄK/ARB/FYS 

Med eller utan röntgen 
Klinisk kontroll 
Funktions- och gipskontroll  
Ödemprofylax/ADL-instruktioner 

 
 
 
 

2 veckor LÄK 
 
ARB/FYS 

 Avgipsning och suturtagning/remiss 
Arbetsterapi SU/M 
 
Avgipsning vid intrakutan sutur. Ortos. 
Påbörja mobilisering enl remiss/op 
berättelse 

4 veckor LÄK 
 
 
ARB/FYS 

Avgipsning vid mer komplicerad 
skada. 
Remiss Arbetsterapi SU/M. 
 
Avgipsning. Mobilisering 

 
 
 
Fortsatt rehab/ortos efter behov. 

6-12 veckor LÄK 
 
ARB/FYS 
 

 
 
Uppföljning på rehabmottagning 
inom PV eller vid behov på 
Arbetsterapi SU/M.  

Eventuell uppföljning enligt operatör. 
 
Uppföljning på rehabmottagning inom 
PV eller vid behov på Arbetsterapi 
SU/M. 

3mån- ARB/FYS Uppföljning på rehabmottagning 
inom PV eller vid behov på 
Arbetsterapi SU/M. 

Uppföljning på rehabmottagning inom 
PV eller vid behov på Arbetsterapi 
SU/M. 
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