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Många års arbete med hand-
hållna vibrerande verktyg  kan
leda till olika typer av handbe-
svär med försämrad arbetsför-
måga som följd. Det mest kända
symtomet är köldintolerans och
»vita fingrar», men fumlighet
och försämrad finmotorik samt
muskelsvaghet är minst lika
vanliga symtom. 

Eftersom såväl klinisk under-
sökning som laboratorietest ofta
utfaller normalt blir dessa pati-
enter lätt missförstådda. Pre-
vention är nödvändig då ingen
effektiv behandling finns.

»Vita fingrar» (vibration-induced
white fingers – VWF) är ett välkänt
symtom hos arbetstagare som under
många år arbetat med handhållna vibre-
rande verktyg [1-14]. Fenomenet yttrar
sig som en köldutlöst avblekning av ett
eller flera fingrar, vanligen exkluderan-
de tummarna, med en skarpt markerad
proximal demarkering. Karakteristiskt
är att dessa attacker ej inträffar under ar-
betet utan i stället utlöses under fritiden
i samband med köldexponering, t ex vid
biltvätt, bad eller helt enkelt vistelse
utomhus i kylig och fuktig väderlek. 

Ett minst lika vanligt problem – ofta
orsaken till att patienterna söker läkare
– är en diffus känselstörning i handen
som kan leda till fumlighet och nedsatt

finmotorisk förmåga [6, 9, 15-21]. Kän-
selstörningen kan förekomma dels som
ett isolerat symtom, dels tillsammans
med vita fingrar [6, 22, 23].

Ett tredje symtom kan vara muskel-
svaghet med kraftigt nedsatt gripkraft i
handen [6, 24-28]. I avancerade fall kan
patienten besväras av kraftig värk inom
hand och underarm.

Även vissa typer av skeletala besvär
kan hänföras till vibrationsexponering
[29]. Tillsammans utgör dessa symtom
ett s k hand–arm-vibrationssyndrom
(HAVS). Besvären drabbar ofta unga
människor och symtomen tycks progre-
diera med fortsatt vibrationsexpone-
ring. 

Fallbeskrivning
En i övrigt frisk 49-årig maskintek-

niker söker handkirurgisk klinik på
grund av försämrad känsel, diffus värk
och kraftigt nedsatt greppstyrka i båda
händerna. Han har under de senaste 20
åren dels kört truck, dels haft diverse ar-
beten inom verkstadsindustrin. Han har
exponerats för vibrationer, framför allt
genom handhållna vibrerande verktyg
såsom vinkelslipar och slagborrmaski-
ner, men också via ratten i samband
med truckkörning. Han har varit hos en
rad läkare utan att man funnit någon för-
klaring till hans besvär. Ingen har heller
ställt frågan om han arbetat med vibre-
rande handverktyg.

Subjektivt besväras patienten fram-
för allt av fumlighet vid finmotoriskt ar-
bete och tendens att tappa föremål samt
domningar av och till i båda händerna
upp till handledsnivå. Han upplever sto-
ra obehag i händerna vid köldexpone-
ring och uppger att flera fingrar då vit-
nar ner till proximal interfalangealnivå.
Patienten klarar inte längre att raka sig,
klippa naglar, duka, diska, skriva manu-
ellt, segla eller underhålla båten, tapet-
sera, måla eller lägga golv.

Vid klinisk undersökning noteras
muskulatur av normal volym i händer
och underarmar, men trots detta är grip-
kraften i händerna mycket kraftigt ned-
satt. Tvåpunktsdiskriminationsförmå-
gan uppmäts till ca 8 mm i båda händer-
na, dvs en lätt försämring. 

En utvidgad handfunktionsunder-
sökning visar god överensstämmelse

mellan patientens subjektiva beskriv-
ning av symtomen och objektiva resul-
tat i olika test. Den subjektiva sensibili-
tetsnedsättningen i fingrarna bekräftas
vid test med Semmes-Weinsteins mo-
nofilament, som visar minskad skydds-
känsel i flera fingrar. Mobergs plocktest
seende och icke seende utförs långsamt
och fumligt. Det föreligger en kraftigt
försämrad form- och identifikationsför-
måga med handen utan synens hjälp.

Test av finmotorik i handen visar en
kraftig försämring i jämförelse med ett
normalmaterial (Purdue pegboard-test
och Crawford-test). Kraften i helhands-
greppet (Jamar dynamometer) uppmäts
till 40 procent av normalvärdet. Patien-
ten blir mycket fort uttröttad vid mus-
keluthållighetstest i arbetssimulator,
vilket utlöser smärta och domningar i
händerna.

Neurofysiologisk undersökning vi-
sar antytt förlångsammad sensorisk led-
ningshastighet över karpaltunneln. Vib-
rationströsklarna är kraftigt förhöjda i
samtliga fingertoppar (Figur 1). 

Typiska tecken
Fallbeskrivningen ger en typisk bild

av en vibrationsexponerad arbetstagare
med handbesvär och kan ses redan i
30–40-årsåldern. Prevalensen av neuro-
vaskulära problem bland ca 1,5 miljo-
ner vibrationsexponerade individer ba-
serad på artiklar från hela världen har
rapporterats till i medeltal 50 procent
[10]. Prevalensen av neurologiska sym-
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tom har rapporterats högre än vaskulära
besvär [30].

Vibrationsutlösta handbesvär är väl
kända inom företagshälsovården och
bland yrkesmedicinare, men i övrigt rå-
der ofta en betydande brist på kunskap
om dessa problem trots att patienterna
kan ses inom många varierande medi-
cinska verksamhetsområden, t ex all-
mänmedicin, ortopedi och rehabilite-
ringsmedicin.

Eftersom såväl klinisk undersökning
som laboratorietest ofta utfaller normalt
blir dessa patienter lätt missförstådda.
Det är därför viktigt att kunskap om
hand–arm-vibrationsskadesyndromet
sprids till läkare, försäkringskassor, ar-
betsvårdande myndigheter och rehabi-
literingsinstanser där bedömningar av
patienter med funktionsstörningar inom
övre extremiteterna kan bli aktuella.

Byggnadsarbetare och
tandläkare drabbas 
Vibrationsutlösta hand–armbesvär

kan ses inom alla yrkeskategorier där
arbete med grövre handhållna vibreran-
de verktyg förekommer, t ex stenarbe-
tare, anläggningsarbetare, betongarbe-
tare, byggnadsarbetare, bil- och verk-
stadsmekaniker liksom svetsare och
truckförare. Problemet kan också ses
efter många års arbete med mycket hög-
frekventa verktyg, t ex hos tandläkare
och tandtekniker [31-33]. För en tandlä-
kare kan en störning i känselfunktionen
vara en katastrof eftersom förmågan till
fint precisionsarbete inom munhålan
helt kan bortfalla när den sensoriska
återkopplingen försämras.

Stora individuella skillnader 
Det föreligger mycket stora indivi-

duella skillnader vad gäller risken för
att utveckla såväl vita fingrar som kän-
selstörningar i handen. En del tycks
kunna drabbas mycket tidigt medan
andra kan arbeta 30–40 år innan sym-
tom på vibrationsskada uppträder. I ti-
digt skede tycks de neurologiska stör-
ningarna dominera bilden medan de va-
sospastiska besvären blir mera tydligt
framträdande under senare år [22, 23]. I
ett material omfattande vibrationsexpo-
nerade arbetstagare med handbesvär re-
mitterade till handkirurgiska kliniken i
Malmö under åren 1991–1993 konsta-
terades tre distinkt åtskilda symtomatis-
ka grupper:
– patienter med enbart neurologiska

besvär (48 procent), 
– enbart vasospastiska besvär (20 pro-

cent), och
– såväl neurologiska som vasospastis-

ka besvär (32  procent).
Förutom skillnader vad gäller verk-

tyg och exponeringstider, daglig dos
och antal år av exponering, föreligger
variationer i individuell predisposition

för att utveckla denna typ av skada. Det
handlar också om ergonomiska faktorer
och arbetsteknik: ju hårdare grepp om
ett verktyg, desto kraftigare blir trans-
missionen av vibrationsenergi till hand
och arm [8, 34-36]. Biologiska faktorer
som handvolym, ålder och vikt tycks
också kunna inverka [35].

Ett försök att definiera risken för att
utveckla vita fingrar vid arbete med vi-
brerande verktyg har gjorts i ett annex
till den internationella ISO-standarden
5349 (1986), men den innehåller många
osäkra komponenter och dess validitet
har ifrågasatts [37]. Kalkylen bygger
exempelvis bara på ett begränsat antal
epidemiologiska studier där den fre-
kvensvägda accelerationen har varit re-
lativt hög och risken vid lägre accelera-
tion är baserad på extrapolering av risk-
kurvorna. Motsvarande standard för
prediktion av risken att utveckla kän-
selstörning eller muskelsvaghet saknas
helt. Dos–respons-förhållandena vad
gäller vibrationsexponering och vita
fingrar finns diskuterade i flera utmärk-
ta översikter [8, 14, 37].

Gradering efter patientuppgifter
Under lång tid har vibrationsskadans

svårighetsgrad graderats i den s k Tay-
lor–Pelmearskalan. I detta klassifika-
tionssystem har man emellertid ej åt-
skilt neurologiska och vasospastiska
problem. Vid ett internationellt vibra-
tionsmöte 1987 föreslogs i stället sepa-
rata graderingsskalor, Stockholm work-
shop scale, för neurologiska respektive

vasospastiska symtom [17, 38]. Dessa
båda graderingssystem bygger helt på
patientens uppgivna symtom och är allt-
så ej baserade på resultat av laboratorie-
test. Trots att Stockholmsskalan har vis-
sa begränsningar [39] är den värdefull
för gradering. Skalorna återges i Tabell
I och II.

Uteslut andra förklaringar
Känselproblem har rapporterats fö-

rekomma i 30–80 procent hos vibra-
tionsexponerade arbetstagare inom oli-
ka yrkesgrupper [8, 10, 40-43].

Ofta föreligger en diffus neuropati
som ej följer specifika nervers utbred-
ningsområden. Störningarna kan varie-
ra i karaktär från lätta intermittenta par-
estesier och domningar till fumlighet,
nedsatt precision i handen och tendens
att tappa föremål. Förmågan att med
fingertopparna identifiera ytor, struktu-
rer och form på små föremål kan vara
kraftigt försämrad. Patienterna klagar
ofta över svårigheter att knäppa knap-
par, och finmotoriska grepp kan inte ut-
föras utan synens hjälp. Nedsatt känsel
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Figur 1. Taktilogram från 49-årig
maskintekniker med drygt 20 år i
branschen. Avledningar från båda
händernas pek- (II) och lillfingrar (V).
Kurvorna representerar perceptions-
trösklarna för vibration (dB) inom åtta
frekvensnivåer (8–500 Hz). Gråzonen
indikerar taktilogram hos ett
åldersmatchat normalmaterial [47].
Taktilogrammen är patologiska i samtliga
avledningar med kraftigt förhöjda
vibrationströsklar, särskilt inom de högre
frekvens-områdena.



i handen kan ge mycket stora svårighe-
ter att klara arbetet, särskilt inom bran-
scher där kraven på handens finmotorik
är särskilt stora.

Bedömningen av känselstörningar
bland dessa personer kan skapa särskil-
da diagnostiska problem [14]. Rekom-
mendationer för screening, utredning
och diagnos av känselstörningar hos
vibrationsexponerade individer disku-
terades 1994 vid ett vibrationssymposi-
um i Stockholm [39]. Vid utredning av
patienter med känselstörningar måste
andra möjliga förklaringar till symto-
men uteslutas, t ex cervikal rizopati,
TOS, nerventrapment inom övre extre-
miteten (beträffande karpaltunnelsyn-
drom, se nedan) och polyneuropati. 

Vid klinisk undersökning är fynden
oftast mycket beskedliga. Tvåpunkts-
diskriminationsförmågan (2-PD) kan
vara försämrad i mycket avancerade fall
men är oftast normal, varför detta test
inte rekommenderas [39].

Det vibrotaktila sinnet i fingertop-
parna förändras emellertid regelmässigt
på ett tidigt stadium [8, 18, 20]. Vid ut-
redningen rekommenderas undersök-
ning av vibrationssinnet samt en neuro-
fysiologisk undersökning.

Undersökning av vibrationssinnet
kan göras inom en frekvens (vibrame-
tri), t ex 100 Hz [44], eller inom ett an-
tal olika frekvenser (taktilometri). Tak-
tilometrin har vissa fördelar då de olika
frekvenserna återspeglar funktionen
inom olika typer av känselkroppar [18-
21, 39, 45, 46]. Vid taktilometri illustre-
ras vibrationssinnet grafiskt som en
kurva (taktilogram) [46,47] (Figur 1).

För bedömning av känselstörningen
och de förändringar i handens finmani-
pulativa förmåga som vibrationsexpo-
nerade patienter uppvisar rekommen-
deras test för objektidentifikation och
finmotorik [39].

Karpaltunnelsyndrom
I flera studier har en ökad prevalens

av karpaltunnelsyndrom hos vibra-
tionsexponerade arbetstagare rapporte-
rats [48-57]. En noggrann neurofysio-
logisk undersökning [58] i kombination
med undersökning av det vibrotaktila
sinnet i fingertopparna kan rekommen-
deras för att fastställa diagnosen vibra-
tionsinducerad neuropati [39]. Karpal-
tunnelsyndrom hos vibrationsexpone-
rade patienter skiljer sig ofta neurofy-
siologiskt från idiopatiska karpaltun-
nelsyndrom hos icke-vibrationsexpo-
nerade patienter.

I en undersökning av Rosén och
medarbetare 1992 [59] jämfördes spe-
cifikt det neurofysiologiska utfallet hos
vibrationsexponerade patienter med
karpaltunnelliknande symtom samt ge-
nuina karpaltunnelsyndrom av idiopa-
tisk typ hos icke vibrationsexponerade

patienter. Hos de vibrationsexponerade
var fynden ofta diskreta med en något
fördröjd distal motorisk latens och en
lätt förlångsammad sensorisk överled-
ning från långfingret och tummen till
handledsnivå. Dessa fynd var emeller-
tid betydligt mindre uttalade än hos pa-
tienter med idiopatiskt karpaltunnel-
syndrom. 

Vid test av fraktionerad nervled-
ningshastighet över karpaltunneln note-
rades hos många av de vibrationsexpo-
nerade patienterna i stort sett normal
hastighet, men de hade regelmässigt
kraftigt förhöjda vibrationströsklar i
fingertopparna. Slutsatsen blev att nor-
mal eller endast diskret försämrad nerv-
överledning i handledsnivå kombinerad
med förhöjda vibrationströsklar i fing-
ertopparna utgör ett starkt indicium på
en vibrationsinitierad neuropati i han-
den. 

En noggrann neurofysiologisk ut-
redning är viktig innan en klyvning av
karpaltunneln övervägs hos vibrations-
exponerade patienter med CTS-liknan-
de symtom. Resultaten efter klyvning
av karpaltunneln vid detta syndrom hos
vibrationsexponerade patienter rappor-
teras ej lika goda som hos ej vibrations-
exponerade patienter med karpaltun-
nelsyndrom [60, 61]. 

Nedsatt gripkraft
Nedsatt gripkraft i handen och ökad

uttröttbarhet kan ibland vara ett mycket
svårt problem [6, 24-28]. Dessa patien-
ter uppvisar ofta en besynnerlig och
svårförklarlig klinisk bild. De tas lätt
för simulanter eftersom muskelvoly-
men är bevarad och inga atrofier ses.
Orsaken till muskelsvagheten är okänd.
Nedsatt känsel med försämrad senso-
risk återkoppling kan vara en del av för-
klaringen, men strukturella förändring-
ar i nerv- och muskelvävnad kan också
spela en viktig roll. Nedsatt gripkraft
kan även vara ett subkliniskt fenomen
hos vibrationsexponerade arbetstagare
utan besvär [33].

En ökad risk att utveckla vita fingrar
har rapporterats inom en rad olika yr-
keskategorier. En prevalens på 45 pro-
cent har rapporterats bland plåtslagare

som rutinmässigt använder mejselham-
mare och slipmaskiner [48].

I andra rapporter rapporteras preva-
lensen till 84 procent hos gruvarbetare
[10], 25 procent bland bilmekaniker
[8], 40 procent bland slipare och svetsa-
re [48] och 24–80 procent bland stenar-
betare [62-64].

Anamnesen är regelmässigt mycket
typisk och ofta tillräcklig för diagnosen
[65]. Typ av handverktyg, exponerings-
tidens längd samt tidpunkt för debut av
besvären måste vägas in vid bedöm-
ningen av patientens subjektiva besvär
även om de båda sistnämnda uppgifter-
na kan vara svåra att vederlägga. Vid
den idiopatiska typen av Raynauds
sjukdom finns symtom också före vib-
rationsexponering. Rökning tycks kun-
na förvärra symtomen [66].

Från laboratoriesynpunkt kan dia-
gnosen vita fingrar vålla problem. En
rad olika s k köldprovokationstest finns
beskrivna för test av spasmtendensen i
digitalartärerna vid köldexponering och
rekommenderades vid vibrationssym-
posiet i Stockholm 1994 [67].

Fingerblodtrycket
mäts vid diagnos
I Sverige mäts ofta fingerblodtrycket

efter lokal nedkylning av ett finger och
allmän nedkylning av kroppen för att
diagnostisera vita fingrar [13, 14, 68].
Vibrationsskadade personer med vita
fingrar har ofta sänkt öppningstryck ef-
ter en kärlavstängning under nedkyl-
ning i jämförelse med kontroller. Testet
ger ett fåtal falskt positiva resultat hos
friska personer men också ca 25 procent
normala svar hos de vibrationsexpone-
rade patienterna med tillförlitlig sjuk-
historia [69].

Köldkänslighet (smärta och obe-
hagskänsla i handen vid köldexpone-
ring) utan avblekning av fingrarna kan
vara ett besvärande symtom [22, 23].
För närvarande saknas en plats för den-
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Tabell I. Gradering av vibrationsinducerad
känselstörning enligt Stockholmsskalan [17].

Stadium Beskrivning

0SN Inga besvär.
1SN Periodvis återkommande dom-

ningar och/eller parestesier.
2SN Tätt återkommande eller kon-

stanta domningar. Försämrad
känsel.

3SN Konstant domningskänsla. Bety-
dande känselnedsättning. Fum-
lighet, nedsatt precision.

Tabell II. Gradering av vibrationsinducerade
vasospastiska besvär, vita fingrar, enligt
Stockholmsskalan [38].

Stadium Gradering Beskrivning

0 – Inga attacker.
1 Mild Enstaka attacker

som omfattar en-
staka fingertoppar.

2 Moderat Enstaka attacker 
som omfattar distal-
och mellanfalanger-
na (sällan också 
proximala) på ett eller
fler fingrar.

3 Svår Många attacker som
drabbar alla falanger
på de flesta fingrarna.

4 Mycket svår Som stadium 3 med
trofiska hudföränd-
ringar på fingertop-
parna.



na patientgrupp i de gällande klassifika-
tionssystemen. Det har dock noterats i
Stockholm workshop SN scale att köld-
intolerans kan förekomma i alla stadier
av känselstörningar [39]. 

Inom handkirurgin är köldintolerans
vanligt som resultat efter nervskador
även om ingen kärlskada föreligger.
Köldintolerans utan vita fingrar kan
därför tänkas vara uttryck för en vibra-
tionsinducerad nervskada, men kan
sannolikt också vara ett förstadium till
vita fingrar. Med ökad exponeringstid
tycks köldkänsligheten minska medan
fenomenet vita fingrar blir allt vanliga-
re [22, 23]. 

Ben och leder
Cystbildningar inom karpalbenen

samt andra typer av degenerativa feno-
men inom handlov och -led har rappor-
terats som ett resultat av långvarig vib-
rationsexponering. Vid genomgång av
stora patientmaterial har emellertid
inga övertygande bevis framkommit att
vibrationsexponering per se skulle ge
en ökad förekomst av sådana cystbild-
ningar jämfört med förekomsten i en
population av gruvarbetare utan vibra-
tionsexponering [29]. Vissa undersök-
ningar tyder emellertid på att arbete
med vibrerande och slående handma-
skiner av lågfrekvent typ kan ge något
ökad frekvens av artrosförändringar i
handled och armbåge [29].

PATOFYSIOLOGI
Neurologiska symtom
Spridningen av vibrationer i hand–

arm-systemet är bland annat beroende
av det vibrerande verktyg som används.
Frekvenser snabbare än 50 Hz absorbe-
ras huvudsakligen av vävnader i fingrar
och hand medan låga frekvenser (<50
Hz) sprids proximalt till hand och un-
derarm [36, 70]. Vid vibrationer om-
kring 700 Hz applicerade mot fingrarna
sprids endast en mindre del upp till kno-
garna. En vibrationsinducerad nervle-
sion kan alltså vara lokaliserad på såväl
receptornivå i fingertopparna som inom
digitalnerver och nervstammar på
handleds- och underarmsnivå.

Degenerativa fenomen inom nerv-
strukturen i fingrarna har observerats
hos vibrationsexponerade patienter
med vita fingrar [71]. I experimentella
studier har axonskador konstaterats, vä-
sentligen inom tunna, omyeliniserade
fibrer, i foten på vibrationsexponerade
råttor [72, 73].

I djurförsök har vibrationsexpone-
ring också inducerat betydande funktio-
nella förändringar i perifera nervers re-
generationskapacitet [74]. Sådana ef-
fekter kan vara baserade på cellulära re-
aktioner inom nervstammen, framför
allt hos Schwann-celler, men också

strukturella och/eller funktionella för-
ändringar i de proximalt belägna nerv-
cellskropparna [75, 76].

Muskelpåverkan
Nedsatt kontraktionskraft i underar-

mens och handens muskulatur kan teo-
retiskt ha flera förklaringar. Fenomenet
uppträder trots väl bevarad muskelvo-
lym. En primär skada på muskelfibrer
kan vara en förklaring. I experimentella
studier där råttfötter utsatts för definie-
rad vibration har inom lokal muskulatur
påvisats områden av degeneration blan-
dad med regeneration [77]. Mycket ti-
digt efter vibrationsexponeringen ses
förändringar i muskelfibrerna samt ett
ökat antal centralt lokaliserade kärnor i
muskelcellerna som ett tidigt tecken på
cellskada [78, 79].

En annan orsak kan vara en skada
inom afferenta och/eller efferenta nerv-
fiberkomponenterna, men skador på
muskelspolarna med påverkan av gam-
ma loop-systemet kan inte uteslutas
[80].

Förhöjda vibrationströsklar hos
tandläkare korrelerar med försämring i
gripkraft [33]. Detta kan tala för en vik-
tig sensorisk komponent i försvagning
av handens greppstyrka – ett försämrat
sensoriskt inflöde kan ge försämrad
gripkraft.

Flera teorier om vita fingrar
Flera olika teorier har framförts som

förklaring till uppkomsten av vita fing-
rar. En möjlighet kan vara en generellt
förhöjd sympatisk aktivitet med åtföl-
jande förhöjd sympatikustonus i digi-
talartärerna [69], liksom predominans
hos vibrationsexponerade personer av
α2-receptorer som inducerar en starka-
re vasokonstriktion än α1-receptorer
[69, 81, 82]. Det har också hävdats att
endotelet hos digitalartärer kan skadas
mekaniskt av vibrationen och att detta
kan leda till en lokal rubbning i vasore-
gulatoriska mekanismer som normalt är
beroende av ett intakt endotel, t ex feno-
men som medieras av »endothelium-
derived relaxing factors» (EDRF) [8,
83]. Även plasma »platelet-derived
growth factor» har rapporterats vara av
betydelse [84].

Det finns också rapporter om för-
tjockade kärlväggar [85, 86] och att
köldinducerad konstriktion av sådana
abnormt trånga kärl kan leda till kom-
plett avstängning [7]. Även förändring-
ar i blodets viskositet har diskuterats
som en möjlig etiologisk faktor [87].

Prognos
Det tycks stå helt klart att vibrations-

inducerade handproblem är av progres-
siv natur och att symtomen tilltar med
fortsatt exponering [6, 88]. Vad gäller
reversibiliteten efter upphörd expone-

ring går dock uppfattningarna något i
sär. Det flesta observationer talar för att
symtomen avtar och att en viss förbätt-
ring av de vasospastiska problemen kan
inträda om vibrationsexponeringen av-
slutas eller reduceras avsevärt [2, 3, 6,
40, 89-92].

I en svensk uppföljning av ett 60-tal
arbetstagare som friställdes i samband
med Kockum-varvets nedläggning
1988 visas att majoriteten förbättras vad
gäller både subjektiva kärlsymtom och
objektiva laboratoriefynd i köldprovo-
kationstest [93]. I andra studier har
emellertid rapporterats att symtomen
kan stå oförändrade eller till och med
aggraveras efter det att vibrationsexpo-
neringen avslutats [63, 94].

KONKLUSION
Vid oklara fall av känselstörning,

försämrad finmotorik och nedsatt grip-
kraft i händerna är vibrationsskada en
viktig differentialdiagnos.

Dessa bevär kan vara kombinerade
med ökad köldintolerans och vita fing-
rar men så behöver inte alltid vara fallet.
Särskilt vid oklara neuropatier eller vid
karpaltunnelsyndrom hos män bör frå-
gan alltid ställas om vibrationsexpone-
ring föreligger eller har förelegat.

Preventiva åtgärder är A och O för att
förebygga utvecklingen av vibrations-
skador. Vid begynnande eller etablerad
vibrationsskada kan viktiga insatser gö-
ras inom företagshälsovården genom
modifiering av arbetssituationen i syfte
att minska eller undvika fortsatt vibra-
tionsexponering.

Någon effektiv behandling av en eta-
blerad vibrationsskada finns ej. Försäk-
ringskassa, arbetsvårdande myndighe-
ter och rehabiliteringsinstanser bör i så-
dana situationer på ett insiktsfullt sätt
medverka till en adekvat rehabilitering
av den – ofta – unga patienten.

*
Vibrationsskadeforskningen vid

handkirurgiska kliniken, Universitets-
sjukhuset MAS, Malmö, stöds av Rådet
för arbetslivsforskning.
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Borrelios och babesios
vanlig samtidig infektion
Risken för fästingburna infektioner

tycks öka. Vid sidan av borrelios drab-
bas människor nu också av t ex ehrli-
chios  och/eller babesios i särskilt utsat-
ta områden, i varje fall i USA. I en stu-
die av drygt 1 100 invånare i New Eng-
land visade det sig att 11 procent av de
240 som var Borrelia-infekterade också
hade babesios. Dessa hade signifikant
fler symtom som trötthet, huvudvärk,
frossa, konjunktivit och splenomegali
än de som enbart led av borrelios, och
deras sjukdom varade också längre.

I områden där flera typer av fästing-
burna infektioner förekommer bör man
alltså tänka på dubbelinfektion om t ex
en Borrelia-smittad har atypiska sjuk-
domsepisoder eller inte svarar bra på
antibiotika mot borrelios.

JAMA 1996; 275: 1657-60.

Allmänläkare på akuten
billigare än sjukhusläkare
En tidigare studie av patienter vid

akutmottagningen på ett Londonsjuk-
hus tydde på att 41 procent ansågs ha be-
svär som en allmänläkare skulle kunna
ta hand om. Nu har studien följts upp ge-
nom att man jämfört vilka kliniska re-
sultat och kostnader det blir om allmän-
läkare respektive sjukhusläkare tar hand
om den typen av patienter på akutmot-
tagningen.

Undersökningen gällde 1 702 pati-
enter behandlade av allmänläkare,
2 382 av snart färdiga specialister och
557 av sjukhusspecialister.

Visserligen var en något större andel
av de specialistundersökta nöjda med
den kliniska bedömningen, men det
fanns inga signifikanta skillnader i  be-
handlingsresultatet en vecka efter besö-
ket. Kostnaden per patient på sjukhuset
blev emellertid 40 procent lägre för all-
mänläkarna än för sjukhusläkarna un-
der utbildning, trots att allmänläkarna
hade dubbelt så hög timpenning och
också ägnade ett par minuter mer åt var-
je patient.

Sjukhusläkarna genererade emeller-
tid högre kostnader genom att de oftare
remitterade patienter till andra specia-
lister och också beställde fler undersök-
ningar, särskilt med röntgen.

Nu tar allmänläkare hand om 11 pro-
cent av alla nybesök vid sjukhuset, vil-
ket också lett till effektivare remittering
och kommunikation mellan sjukhuset
och de läkare som arbetar  utanför.

BMJ 1996; 312: 1340-4.

Tidtagning på blodceller
avslöjar sjukdom tidigt?
Forskare har länge misstänkt att

sjukdomar som diabetes och cirros ska-
dar röda blodkroppar långt innan de ger
andra symtom. Eftersom mindre elastis-
ka  blodkroppar bör behöva längre tid på
sig för att tränga sig igenom kapillärer
kanske man kan avslöja sjukdomar tidi-
gare genom tidtagning i »korta lopp»?
Brittiska forskare försöker nu bygga en
testbana som består av exakt standardi-
serade kanaler på 100 mikrometer inet-
sade i silikonblock. En videokamera fil-
mar blodkropparnas genomströmning
och så tar man dator till hjälp i analy-
sent.

New Scientist 1996; 150 (No 2030):
22.

Blödningsrisk med warfarin
kraftigt förhöjd först efter 80
En amerikansk studie av 2 376 pati-

enter som behandlades med warfarin ty-
der på att antikoagulationsbehandling-
ens intensitet och avvikelser i protrom-
bintid hade avsevärt starkare samband
med risken för blödningar än  stigande
ålder. Dock fanns ett undantag: patien-
ter över 80 år hade kraftigt förhöjd risk
för livshotande eller dödande blödning-
ar.

Ann Intern Med 1996; 124:970-9.

Eutanasi i det fördolda
inom intensivvård i USA?
Det förekommer att sjuksköterskor

inom amerikansk intensivvård engage-
rar sig i eutanasi och medhjälp till själv-
mord, oftast genom att ge en hög dos av
opiater till en patient i slutstadiet. Det
redovisas som resultat av en postenkät
besvarad av 71 procent av 1 600 ameri-
kanska sjuksköterskor. Bearbetningen
bygger på svar från de 852 som arbeta-
de enbart i intensivvård av vuxna.

I den gruppen rapporterade 141 att de
från patienter eller anhöriga fått en be-
gäran om att ge eutanasi eller medverka
till självmord och 129 sade sig ha delta-
git i sådan verksamhet, några utan begä-
ran och utan att någon annan känt till det
i förväg. Ytterligare 35 sade sig ha på-
skyndat en patients död genom att bara
låtsas genomföra livsuppehållande be-
handling som läkare ordinerat.

I en ledare kritiseras undersökningen
kraftigt därför att definitionen på euta-
nasi och flera frågor var oklara eller vil-
seledande. 

N Engl J Med 1996; 334: 1374-9.
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