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Karpaltunnelsyndrom är symtom
orsakade av kompression av nervus
medianus i karpaltunneln. Symtomen
består av domningar, stickningar
och/eller känselnedsättning och ibland
värk i hand och fingrar [1]. Karpaltun-
nelsyndrom kan orsaka försämrad
handfunktion med svårigheter att utföra
arbete och aktiviteter i dagliga livet [2].
Långvarig nervkompression kan leda
till bestående nervskada. Kirurgisk be-
handling (karpalligamentklyvning) är
ofta nödvändig för att förbättra symto-
men och nervfunktionen. Orsaken till
nervkompressionen vid karpaltunnel-
syndrom är i de flesta fall okänd. Hos
vissa yrkesgrupper har hög karpaltun-
nelsyndromprevalens rapporterats [3]. I
USA har karpaltunnelsyndrom visats
utgöra ett av de viktigaste övreextremi-
tetsproblem som medför stora kostna-
der i form av nedsatt arbetsförmåga, ar-
betsskadeersättning samt sjukvårds-
kostnader [4].

Prevalensen av karpaltunnelsyn-
drom i den vuxna befolkningen samt
den demografiska fördelningen är
okänd, inte endast i Sverige. I en littera-

tursökning fann vi endast en popula-
tionsbaserad studie av karpaltunnel-
syndromprevalens [5]; en holländsk
studie beräknade prevalensen hos kvin-
nor till 5,8 procent (95 procents konfi-
densintervall: 3,5–8,1 procent) och hos
män till 0,6 procent (0,02–3,4 procent).
Studiens relativt begränsade stickprovs-
storlek (715 personer) och responsfre-
kvens (70 procent för både intervju- och
klinisk undersökning) minskade preci-
sionen. Syftet med vår populationsba-
serade studie var att beräkna prevalen-
sen för karpaltunnelsyndrom i nordöst-
ra Skåne samt att identifiera eventuella
riskfaktorer för karpaltunnelsyndrom. 

3 000 slumpvis utvalda
Ett köns- och åldersstratifierat stick-

prov på 3 000 personer (25–75 år gam-
la) valdes slumpvis ut från befolknings-
registret för de 170 000 invånarna i nord-
östra Skånes kommuner. En enkät ut-
vecklades innehållande frågor om all-
män hälsa, sjukdomar (inklusive diabe-
tes, tyreoidearubbningar och reumatiska
sjukdomar), symtom (värk, domningar
och stickningar) samt demografiska
uppgifter inklusive arbete. Enkäten frå-
gade om symtomens lokalisering i olika
delar av kroppen samt dess svårighets-
grad och frekvens. Enkäten innehöll
fyra helkroppsdiagram för markering
av värk respektive domningar/stick-
ningar. Godkännande från forsknings-
etikkommittén vid Lunds universitet er-
hölls. Information om studien presente-
rades i lokala medier. Studien presente-
rades som en allmän hälsoundersök-
ning. Därefter distribuerades enkäten
samt följebrev per post. Två påminnel-
sebrev skickades till personer som inte
besvarade enkäten inom tre veckor.
Bortfallsanalys gjordes genom telefon-
kontakt med 10 procent av bortfallet. 

Vid genomgång av enkätsvaren
identifierades personer som haft dom-
ningar och/eller stickningar med eller
utan värk i palmara sidan av minst två av
de fyra radiala fingrarna minst två
gånger per vecka under de senaste fyra
veckorna. Dessa symtomatiska perso-
ner kontaktades (per telefon eller brev)
och tillfrågades om de ville genomgå en
klinisk och elektrofysiologisk under-
sökning. För att få en kontrollgrupp av

friska personer valdes slumpvis ett
stickprov från de personer som inte
angav några symtom från övre extremi-
teterna. Dessa tillfrågades om deltagan-
de i samma undersökningar. 

Undersökningarna påbörjades två
månader efter det första enkätutskicket
och genomfördes under fyra veckor.
Personerna genomgick först en klinisk
undersökning, utförd av en erfaren
handkirurg som för varje symtomatisk
person ställde diagnosen »kliniskt sä-
kert» eller »kliniskt osäkert» karpaltun-
nelsyndrom, baserad på anamnesen och
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Sammanfattat

• Karpaltunnelsyndrom är
en viktig orsak till känsel-
störningar och värk i händer-
na samt försämrad hand-
funktion.

• Prevalensen av karpaltunnel-
syndrom i befolkningen samt
riskfaktorer har nu för första
gången studerats i en stor
populationsbaserad under-
sökning.

• Domningar, stickningar och
värk i hand och fingrar före-
kom hos 14 procent av be-
folkningen.

• Prevalensen av kliniskt sä-
kert karpaltunnelsyndrom i
befolkningen var 3,8 procent;
prevalensen av kliniskt och
neurofysiologiskt säkert kar-
paltunnelsyndrom var 2,7
procent.

• Prevalensen var högre hos
kvinnor.

• Karpaltunnelsyndrom var
vanligare hos män och äldre
personer än vad som tidigare
varit känt.

• Övervikt samt vissa arbetsre-
laterade handaktiviteter var
riskfaktorer för karpaltunnel-
syndrom.



undersökningsfynden. Diagnosen »kli-
niskt säkert» karpaltunnelsyndrom
krävde förekomst av återkommande
nattliga och/eller aktivitetsrelaterade
domningar eller stickningar palmart i
minst två av de fyra radiala fingrarna.
Undersökningsfynd av sensorisk och/
eller motorisk medianuspåverkan kräv-
des inte, men dess förekomst styrkte
diagnosen. 

Personerna genomgick omedelbart
därefter elektrofysiologiska test som
inkluderade mätning av sensoriska la-
tenser för nervus medianus och ulnaris,
mellan långfinger respektive lillf inger
och handled. Dessa genomfördes av tre
erfarna elektrofysiologitekniker som
var ovetande om resultaten av enkäten
och den kliniska undersökningen. Skill-
naden mellan medianus och ulnaris sen-
soriska latenser användes som elektro-
fysiologiskt kriterium för diagnostik av
medianusneuropati [6]. Medianusneu-
ropati ansågs finnas när latensskillna-
den var minst 0,8 millisekunder [7].

Efter att antalet personer med sym-
tom, kliniskt säkert karpaltunnelsyn-
drom och/eller elektrofysiologisk me-
dianusneuropati beräknats, fastställdes
prevalensen (antalet personer med sjuk-
dom dividerat med det totala anta-
let personer som besvarade enkäten).
Köns- och åldersspecifik prevalens be-
räknades. Prevalensen åldersstandardi-
serades till den svenska befolkningen. 

Resultat för de
olika undersökningarna
I nedanstående presentation av re-

sultaten anges 95 procents konfidensin-
tervall inom parentes.

Enkätundersökning: Av 3 000 per-
soner exkluderades 40 (nyligen avlidna,
svårt sjuka, gravt mentalt störda eller

nyligen utflyttade till annat ort). Vi fick
2 466 besvarade enkäter, vilket motsva-
rar en svarsfrekvens på 83 procent. Av
dessa angav 354 domningar och/eller
stickningar med eller utan värk i medi-
anus utbredningsområde i handen, vil-
ket gav en populationsprevalens på 14
procent (13–16 procent). Prevalensen
hos kvinnor var 17 procent (15–19 pro-
cent); högst var prevalenserna i ålders-
grupperna 55–64 år: 23 procent, och
35–44 år: 20 procent. Prevalensen hos
män var 10 procent (9–12 procent);
högst var prevalenserna i åldersgrup-
perna 55–64 år: 16 procent, och 45–54
år: 15 procent.

Klinisk undersökning: Av de 287
symtomatiska personer som kom till
sjukhuset för undersökning exkludera-
des 25 personer (10 på grund av avsak-
nad av domningar/stickningar i media-
nusinnerverade fingrar). Av de 262
symtomatiska personer som undersök-
tes diagnostiserades 94 personer (36
procent) med kliniskt säkert karpaltun-
nelsyndrom och 168 personer med kli-
niskt osäkert karpaltunnelsyndrom. Po-
pulationsprevalensen av kliniskt säkert
karpaltunnelsyndrom var 3,8 procent
(3,1–4,6 procent). Prevalensen hos
kvinnor var 4,6 procent (3,5–5,7 pro-
cent), med högsta prevalenser i ålders-
grupperna 35–44 år: 5,7 procent, och
55–64 år: 5,6 procent. Prevalensen hos
män var 2,8 procent (1,8–3,8 procent),
med högsta prevalenser i åldersgrup-
perna 45–54 år: 5,3 procent, och 55–64
år: 3,9 procent.

Elektr ofysiologisk undersökning:
Medianusneuropati fanns hos 120 (46

procent) av de undersökta 262 symto-
matiska personerna. Populationspreva-
lens för symtom kombinerat med
elektrofysiologisk medianusneuropati
var 4,9 procent (4,1–5,8 procent). Pre-
valensen hos kvinnor var 5,2 procent
(4–6,3 procent); högst var prevalenser-
na i åldersgrupperna 55–64 år: 7,9 pro-
cent, och 65–74 år: 6,5 procent. Preva-
lensen hos män var 4,3 procent (3,1–5,5
procent); högsta prevalenser fanns i ål-
dersgrupperna 45–54 år: 8,1 procent,
och 55–64 år: 5,4 procent.

Av de 94 personerna med kliniskt sä-
kert karpaltunnelsyndrom hade 66 (70
procent) medianusneuropati. Popula-
tionsprevalensen för kliniskt säkert kar-
paltunnelsyndrom kombinerat med
elektrofysiologisk medianusneuropati
var 2,7 procent (2,1–3,4 procent). Pre-
valensen hos kvinnor var 3 procent
(2,1–3,9 procent); med högsta preva-
lenser i åldersgrupperna 65–74 år: 5,1
procent, och 55–64 år: 3,2 procent. Pre-
valensen hos män var 2,1 procent
(1,3–3 procent); med högsta prevalen-
ser i åldersgrupperna 45–54 år: 4,3 pro-
cent, och 55–64 år: 3,1 procent.

Av 134 kontrollpersoner som kom
till undersökningen exkluderades 9 (7
på grund av handsymtom). Av de un-
dersökta 125 (45 procent män) icke
symtomatiska personerna hade 23 (18
procent) elektrofysiologisk media-
nusneuropati. 10 av dessa (5 män) till-
hörde åldersgruppen 65–74 år. 

Riskfaktor er för karpaltunnel-
syndrom: Övervikt (body mass index
högre än25 kg/m2) fanns hos 70 procent
av personerna med kliniskt säkert och
elektrofysiologiskt bekräftat karpaltun-
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Operation av karpaltunnelsyndrom. Bil-
den visar nervus medianus i karpal-
tunneln efter att karpalligamentet delats.
Kanterna på det delade karpalligamentet
har markerats med vit stjärna. Nervus
medianus visar tecken på kompression
(tillplattning och missfärgning) i ett
område som markerats med en pil.

Tvärsnitt genom karpaltunneln. Ur: Göran Lundborg. »Handkirurgi». Lund:
Studentlitteratur, 1999.



nelsyndrom samt hos 47 procent av öv-
riga enkätsrespondenter (P<0,001).
Ingen statistiskt signifikant skillnad
kunde påvisas mellan grupperna beträf-
fande förekomst av diabetes, tyreoi-
dearubbningar eller reumatisk sjuk-
dom. Analys av data från 1422 perso-
ner som var i aktivt arbete visade kli-
niskt säkert och elektrofysiologiskt be-
kräftat karpaltunnelsyndrom hos 1,7
procent av tjänstemännen och 3,5 pro-
cent av arbetarna (P<0,03). Prevalensen
av karpaltunnelsyndrom bland personer
som angav att deras vanliga arbetsdag
innehöll användning av mycket kraft
med handen, i genomsnitt mer än en
timme dagligen, var högre än bland de
övriga (5,4 procent jämfört med 1,8
procent, P<0,001). Liknande analyser
visade högre karpaltunnelsyndrompre-
valens vid arbete med handleden uppåt-
eller nedåtböjd (3,8 procent jämfört
med 1,7 procent, P<0,02), och använd-
ning av vibrerande verktyg (5,5 pro-
cent jämfört med 2,4 procent, P=0,05).
Ingen skillnad fanns beträffande upp-
repade ensidiga rörelser med handen.

Bortfallsanalys: Av 45 slumpvis ut-
valda personer som inte besvarade en-
käten kunde uppgifter inhämtas från 24,
varav 6 angav domningar/stickningar i
hand och fingrar.

Minst en av fem med symtom
har karpaltunnelsyndrom
Detta är den hittills största popu-

lationsbaserade karpaltunnelsyndrom-
studie som inkluderat båda klinisk och
elektrofysiologisk undersökning. Re-
sultaten visar att domningsbesvär och
värk i hand och fingrar är vanligt före-
kommande. Minst en av fem symtoma-
tiska personer har säkert karpaltunnel-
syndrom. Denna beräkning får betrak-
tas som konservativ och karpaltunnel-
syndrom är sannolikt vanligare. Vid be-
räkningen betraktades alla som hade
symtom men inte ville/kunde delta i un-
dersökningen som om de inte hade kar-
paltunnelsyndrom. Risken för selek-
tionsfel är sannolikt liten med tanke på
den höga svarsfrekvensen för både en-
käten och den kliniska/elektrofysiolo-
giska undersökningen, samt den höga
överensstämmelsen mellan enkätsva-
ren och personernas uppgifter vid den
kliniska undersökningen. Dessutom vi-
sade bortfallsanalysen liknande andel
symtomatiska personer bland dem som
inte besvarade enkäten som bland en-
kätrespondenterna. 

Prevalensen av karpaltunnelsyn-
drom var i denna studie, som i tidigare
studier, högre hos kvinnor än hos män.
Studien visade dock att karpaltunnel-
syndrom var vanligare hos män än vad
som tidigare rapporterats [5, 8]. Möj-
liga förklaringar kan vara att symtoma-
tiska män söker vård mindre ofta än

kvinnor eller att män diagnostiseras
med karpaltunnelsyndrom mindre ofta
även om symtomen är lika (symtomen
förklaras med andra orsaker). Resulta-
ten visar också att karpaltunnelsyndrom
är vanligt bland äldre personer, framför
allt äldre kvinnor. Detta fynd är viktigt
att uppmärksamma eftersom forskning
har visat att kirurgisk behandling av
karpaltunnelsyndrom hos äldre ger bra
resultat beträffande förbättring av sym-
tom, handfunktion samt nervfunktion
[opubl data]. 

Vi rekommenderar att alla patienter
med domningar/stickningar i händer
och fingrar bedöms av en kliniker med
erfarenhet av karpaltunnelsyndrom,
och vid behov genomgår elektrofysio-
logisk undersökning. Forskning har ny-
ligen visat att karpaltunnelsyndrom kan
leda till försämrad hälsorelaterad livs-
kvalitet och att kirurgisk behandling, i
de flesta fall, resulterar i snabb förbätt-
ring av livskvaliteten [9].

Kartläggning av karpaltunnelsyn-
dromets prevalens och orsaker är viktig
i strävan att bedöma behovet av före-
byggande åtgärder inom specifika yr-
kesgrupper och behandlingsresurser
inom sjukvården. 

*
Denna artikel är en svensk samman-

fattning av en nyligen publicerad artikel
i JAMA [10].
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Summary

Prevalence of clinically proven carpal
tunnel syndrome 4 per cent 
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This article summarizes the results of a lar-
ge-scale population-based study conducted to
determine the prevalence of carpal tunnel
syndrome in the Swedish general population.
The study utilized a health questionnaire as well
as clinical and electrophysiological examina-
tions. Population prevalence rates of carpal tun-
nel syndrome, based on clinical diagnosis and
electrophysiological criteria, were calculated.
Obesity and specific work-related hand activiti-
es were shown to be risk factors for carpal
tunnel syndrome. 
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