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Klyvning av karpalligamentet
är ett jämförelsevis enkelt in-
grepp, och kan ge snabb lind-
ring av patientens symtom. En
undersökning har visat att 85
procent av patienterna var helt
bra eller förbättrade 2–3 år ef-
ter ingreppet och 96 procent an-
såg att det var bra att operatio-
nen utförts [1]. 

Avgörande för resultaten är dock att
klyvningen gjorts med riktig teknik. Er-
farenheter från Patientförsäkringen ta-

lar emellertid för att operatörerna inte
sällan har ofullständiga kunskaper om
de anatomiska förutsättningarna för ett
korrekt genomförande. 

Fall 1: Ofullständig klyvning
av ligamentet
Patienten, en 40-årig man med tungt

arbete, remitterades i februari 1996 till
kirurgmottagning för domningar och
smärta i höger hand. Han undersöktes
av en underläkare som fann »nedsatt 2-
punktsdiskriminering» (2-PD) i de tre
radiala fingrarna samt »kraftigt positivt
Tinels test». 

En dryg vecka senare gjorde samma
läkare en »neurolys» av medianusner-
ven. Vid denna klövs den proximala de-
len av karpalligamentet ner till nerven,
och därefter följde operatören nerven
med en sax och klöv karpaltunneltaket
mot saxen förbi det trånga partiet. Där-
efter testades passagen »med god
plats».

Två veckor efter operationen var pa-
tienten helt besvärsfri från handen och
fick tillbaka styrkan och känseln. Inom
några dygn erfor patienten smärtor och
domningar i samma fingrar som tidiga-
re, och besvären var nu värre än före
operationen. EMG-undersökning visa-
de total avsaknad av medianusfunktio-
nen. 

Vid bedömning hos handkirurg ett
halvt år senare fann denne ingen mätbar
2-PD i de tre radiala fingrarna samt
måttlig tenaratrofi. Han konstaterade
dessutom att ärret endast sträckte sig till
övre delen av tenareminensen. Vid reo-
peration visade det sig att ovanliggande
vävnad – subcutis och palmarisaponeu-
ros – inte var delad, och ej heller var di-
stala tredjedelen av karpalligamentet
kluven. I höjd med den motoriska gre-
nen var nerven klart försnävrad med
missfärgning och klart förändrad konsi-
stens. Vid kontroll en månad senare
hade känseln börjat återkomma.
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Kommentar 
Denna felbehandling beror på för

kort friläggning och okunskap om ana-
tomin. Fullständig klyvning av liga-
mentet kan ej göras utan att hudsnittet
läggs från distala underarmen ner till
nedre delen av tenareminensen. 

När ligamentklyvning utförts, skall
medianusnerven vara frilagd från cirka
tre cm från karpalligamentets proxima-
la kant ner förbi avgången av den moto-
riska grenen och nervus medianus’ be-
gynnande uppgrening i interdigitalner-
ver. Denna klyvning skall ske under
ögats kontroll och man måste med kraft
avråda från de metoder där operatören
sätter sin tillit till att nerven skyddas av
en i kanalen nedförd sax eller annat in-
strument. Än mer riskfyllt är att klippa
blint och tro att om saxen vändes ulnart
så kan nerven ej skadas. 

Fall 2:
Skada på motoriska grenen
En 28-årig kvinna remitterades från

distriktsläkare till länssjukhusets orto-
pedmottagning för misstänkt karpaltun-
nelsyndrom i höger hand. Hon hade se-
dan två månader, särskilt nattetid, haft
domningar och stickningar ut i handen,
mest i långfingret. Besvären hade krävt
upprepade sjukskrivningar. Vid under-
sökning på ortopedmottagningen kunde
man konstatera nedsatt sensibilitet vo-
lart i alla fingrar, men ingen pares. Vid
Tinels test fick hon stickningar i fram-
förallt digitus II och III. 

Patienten önskade snar operation,
och ett polikliniskt ingrepp gjordes fyra
veckor senare i regional lokal anestesi.
Enligt operationsberättelsen identifie-
rades medianusnerven och karpalliga-

mentet klövs successivt i hela sin längd.
Den motoriska nervgrenen  sågs tydligt.
Huden suturerades och handleden fixe-
rades med gipsskena. 

Vid återbesök till »systermottag-
ningen» för suturborttagning två veck-
or senare angav patienten att domning-
arna och stickningarna hade försvunnit.
Distalstatus var utan anmärkning.

Två månader efter ingreppet upp-
sökte hon emellertid mottagningen på
nytt och uppgav då att hon fortfarande
var svag i handen. Vid undersökning
konstaterades nedsatt kraft i handen
men inga tecken på nerv- eller senska-
da. Hon ordinerades träning hos arbets-
terapeut

Vid fortsatta kontroller framgick
emellertid att hon hade viss abduk-
tions–oppositionsdefekt i tummen, och
tio månader efter operationen kunde
atrofi av tenarmuskulaturen konstate-
ras. Sensibiliteten i tummen var normal. 

Hon remitterades till handkirurgisk
klinik och drygt ett år efter det primära
ingreppet explorerades den motoriska
medianusgrenen. Denna uppfattades
vara intakt så när som på en liten lokal
uppdrivning, ett amputationsneurom
efter partiell skada av grenen. 

Medianusnerven följdes i proximal
riktning utan att man kunde konstatera
någon ytterligare skada. En s k oppo-
nensplastik med hjälp av extensor polli-
cis longus-senan utfördes. Kontroll fyra
månader senare visade att transfere-
ringen fungerade bra, men att det då
ännu var för tidigt att bedöma slutresul-
tatet. 

Kommentar
Skada på nervus medianus’ motoris-

ka gren är en välkänd komplikation till
karpaltunnelklyvning och kan, som i
detta fall, uppträda utan att nerven blivit
helt avskuren. Det finns olika meningar
om huruvida den motoriska grenen
skall identifieras eller ej i samband med
ingreppet. I varje fall måste dissektion
av området göras med största försiktig-
het, och man måste beakta att mekanis-
ka grenen kan avgå från huvudstammen
på flera olika sätt.

Bortfall av nervens motoriska funk-
tion ger nedsättning av tummens oppo-
sitionsförmåga, men totalt bortfall ses
sällan vid ren medianusskada. Däremot
innerverar medianus motoriska gren re-
gelmässigt abduktor pollicis brevis.
Denna muskel volar-abducerar tummen
och stabiliserar opposition och chuck-
grepp.

Vid skada på den motoriska grenen
uppstår en synlig atrofi av proximala te-
narmuskulaturen och patienten klagar
över störd tumfunktion. Funktionen
testas bäst genom att handryggarna
läggs mot ett bord varefter tummarna
abduceras mot taket. Styrkan prövas ge-
nom att tummarna trycks ner mot bor-
det (Figur 1).
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Figur 1. Funktionen vid skada på den
motoriska grenen testas bäst genom att
handryggarna läggs mot ett bord och att
tummarna abduceras mot taket. Styrkan
prövas genom att tummarna trycks ner
mot bordet. 
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Nervskador är den vanligaste
orsaken till anmälan till Patient-
försäkringen, och detta gäller
speciellt skador som uppstått i
samband med operation. Dessa
operationsskador uppstår vanli-
gen genom att nerven utsätts för
tr yck eller skärande våld, men
det förekommer också att nerv-
skador med smärtsamma till-
stånd uppkommer genom att
operativa ingrepp mot nerver
utför s på tveksamma eller felak-
tiga indikationer. 

Om neurolys görs utan säker-
hetsställd nivådiagnos finns alltid risk
för att man försämrar smärttillståndet
eller utlöser svåra, invalidiserande neu-
ralgier. Detta kan illustreras med följan-
de fallbeskrivning av en kvinna som ef-
ter operation på klinisk misstanke om
karpaltunnelsyndrom utvecklade en så
svår kausalgi och försämrad handfunk-
tion att amputation på överarmsnivå an-
sågs nödvändig. Patienten har vänt sig
till Patientskadenämnden för överpröv-
ning av Patientskadereglerings AB be-
slut.

Fallbeskrivning
En 45-årig högerhänt kvinna bedöm-

des kliniskt ha ett dubbelsidigt karpal-
tunnelsyndrom. Hon opererades först i
vänster hand med tillfredsställande re-
sultat. Ungefär ett halvt år senare ope-
rerades den andra handen. 

Redan några dagar efter detta in-
grepp utvecklade kvinnan ett kraftigt
smärttillstånd på dorsalsidan av handle-
den med smärtutstrålning till fingrarna
uppåt armbågen och överarmen. Efter
ytterligare några dagar hade hon svårt
att röra handen. 

Då man misstänkte ett skulderhand-
syndrom erhöll patienten sympatikus-
blockader, dock utan egentlig effekt.

Neurologisk undersökning visade att
kvinnan 10 dagar efter operationen fort-
farande hade domnade fingrar, och hon
utvecklade även nedsatt rörlighet i tum-
men och pekfingret.

Sex veckor efter primäroperationen
gjordes en friläggning av medianus-
och ulnarisnerven vid handleden och av
nervus ulnaris även på armbågsnivå.
Dessa explorationer företogs utan före-
gående neurofysiologisk undersökning.
Vid operation såg man ingen påverkan
på någondera nerven. 

Efter denna operation försämrades
kvinnans situation ytterligare, framför
allt utvecklade hon ett kramptillstånd i
underarmens böjmuskler. För att dämpa
hennes svåra smärtor applicerade man
en kateter längs nerv–kärlsträngen ax-
illärt för kontinuerlig lokalanestesi. 

Smärtan allt värre
Trots detta blev hennes smärtsitua-

tion successivt värre och handen när-
mast obrukbar. Bland annat tillkom en
progredierande atrofi av ulnarisinner-
verad muskulatur i handen och underar-
men, likaså en atrofi av muskulaturen i
överarmen och deltoideusregionen. En
uttalad ömhet påvisades över kärl-
strängen högt upp i axillen.

Då tillståndet misstänktes vara orsa-
kat av en förändring i de axillära nerv-
strukturerna explorerades drygt tre och
en halv månad efter primäroperationen
den infraklavikulära delen av plexus
brachialis. Vid denna operation kunde
man påvisa avancerade förändringar i
form av fibrotiserad perineural vävnad
med petechiala blödningar. 

Orsaken till de höggradiga föränd-
ringarna av den infraklavikulära plex-
usvävnaden var vid operationstillfället
oklar. Under vårdtiden framkom att
kvinnan tidigare varit utsatt för direkt
våld med slag och sparkar (misshandel)
mot området, något som man tidigare
inte känt till. 

Någon förbättring iakttogs inte efter
den axillära neurolysen. Senare försök-
te man mildra kvinnans svåra smärtsi-
tuation genom bl a resektion av grenar
till nervus cutaneus antebrachii media-
lis. 

Sammanlagt genomgick kvinnan
åtta operationer innan man fem och en
halv månad efter primäroperationen

tvingades till underarmsamputation,
som tre månader senare fick komplette-
ras med en distal överarmsamputation
på grund av uttalad hyperalgesi i den ti-
digare amputationsstumpen.

Patientskadenämndens
bedömning
Fallet, som har varit föremål för be-

dömning i Patientskadenämnden, illu-
strerar att det kan vara svårt att nivådia-
gnostisera perifera nervåkommor en-
bart med klinisk undersökning. Förlop-
pet efter den första operationen visar att
riktigheten i diagnosen »karpaltunnel-
syndrom» kan ifrågasättas när det gäller
höger hand. Mot denna diagnos talar att
det några dagar efter operationen upp-
stod domningar och nedsatt känsel även
i ulnarisområdet. 

Fynden vid den tredje operationen
tyder på att smärtsyndromet förorsakats
av trauma mot plexus brachialis och då
främst fasciculus medialis. Härifrån ut-
går de nerver som uppenbarligen var
engagerade i patientens smärtsyndrom,
nämligen nervus medianus, nervus ul-
naris och nervi cutaneus brachii et an-
tebrachii medialis.

Förnyad 
neurolys en risk
Oavsett om diagnosen »karpaltun-

nelsyndrom» var korrekt eller inte ställ-
de nämnden sig tveksam till handlägg-
ningen av patientens utvecklade smärt-
syndrom efter den första operationen.
Neurofysiologiska undersökningar bor-
de ha utnyttjats för att kartlägga orsaken
till patientens utvecklade kausalgi. Det
är väl känt att förnyade neurolyser på
personer med neuralgi medför allvarlig
risk för ytterligare försämring av deras
smärttillstånd. 

Nämnden menade att det finns ett
klart samband mellan operation num-
mer två och det förvärrade tillståndet. I
stället borde man ha koncentrerat sig på
nivådiagnostik och på en medicinsk och
farmakologisk behandling av den upp-
komna kausalgin. 

Nämnden ansåg därför att handlägg-
ningen av patientens uppkomna smärt-
tillstånd efter den primära operationen
inte kan anses ha följt vedertagen prax-
is, och att kvinnan därför bör tilldelas
ersättning. •

Började med karpaltunnelklyvning,
slutade med överarmsamputation
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