
 

Handledsfraktur 

 

 

Du har den ________ behandlats av _______________________ för en  

handledsfraktur på Akutmottagningen, Universitetssjukhuset 

Linköping. 

 
    Din skada ska behandlas med gips i ______ veckor.  

           Läs medföljande gipsföreskrifter. 

 

 
 Du ska på återbesök till Ortopedmottagningen, Universitetssjukhuset.  

         Kallelse skickas via post   /    Du är välkommen den _____kl._____. 

 
 

   Du ska göra en röntgenkontroll av din handled på Röntgenkliniken,   

          Universitetssjukhuset om ____ v. 

          Kallelse skickas via post   /    Du är välkommen den _____kl._____. 

 
 

    Remiss har skickats till arbetsterapeut för avgipsning/bedömning.  

          De kommer att kontakta dig. 

 
 

   Du kan själv ta kontakt med arbetsterapeut (via Rörelse & Hälsa   

           tel. 010-105 97 02 eller via din vårdcentral om du bor i Kisa,  

           Åtvidaberg eller Österbymo) för bedömning och eventuell hjälp  

           med rehabilitering. 

 
 

    _______________________________________________ 

        ___________________________________ 

 

 

Du kan alltid ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning eller hjälp med att 

hitta rätt i vården. Öppet dygnet runt. 

 



 

 

Allmänt 

Underarmen består av två ben, armbågsbenet och strålbenet. Om Du 

ramlar och tar emot med handen/armen finns risk att Du bryter det ena 

eller båda benen. Benbrott drabbar människor i alla åldrar, men är 

vanligast hos äldre. Ofta får Du mycket ont. Handleden blir svullen 

och kan se konstig/deformerad ut. Det går inte att använda handen. 

Inget benbrott är det andra likt. En röntgenundersökning visar hur 

benbrottet ser ut. Brotten kan variera i svårighetsgrad. Ibland är det 

bara en spricka och benet ligger på rätt plats trots benbrottet. I vissa 

fall är benets brottändar förskjutna; i andra fall kan benet vara splitt- 

rat i många bitar. 

Behandling 

Brott med kraftig felställning ELLER förskjutning dras i rätt läge, 

medan brott utan större felställning oftast kan läka bra som de är. Den 

brutna handleden stabiliseras med en gipsskena. Gipsskenan går från 

knogarna och nästan upp till armbågen. Brott med förskjutning som 

krävt dragning till ett bättre läge (reponering), kontrolleras med en ny 

röntgenundersökning efter 7-10 dagar. 

Vid svåra handledsbrott kan felställning förekomma som kräver 

operation eller yttre fixering. 

Det tar omkring en månad för benet att läka så mycket att gipset kan 

avlägsnas. Slutresultatet blir oftast en helt normalt fungerande hand. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Varför ska Du träna? 
Efter handledsbrott är det vanligt att hand och fingrar svullnar. För 

att komma igång snabbt och få en bra rörlighet och funktion är det 

angeläget att få bort svullnaden. Om svullnaden kvarstår bidrar den 

till stelhet och dålig rörlighet. Träning ökar cirkulationen och 

pumpar bort svullnaden. Den gör fingrarna mjukare och motverkar 

ledstelhet. 

Träna därför regelbundet! 

Det är också viktigt att Du använder handen och armen i lättare 

sysslor, t ex att äta och klä på sig. OBS! Undvik att lyfta och bära 

tyngre än 0,5 kg. 

 

 

 



 

 

 


