
 

Mellanhandsskada 

 

Du har den ________ behandlats av _______________________ för en  

mellanhandsskada på Akutmottagningen, Universitetssjukhuset 

Linköping. 

 
  Din skada kan behandlas med elastisk linda 

 

 
  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 hand 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 
Om Du ramlar eller slår med knuten näve mot något hårt finns risk för 

skador i mellanhanden. Symtom som smärta, svullnad, rodnad och 

blåmärken kan förekomma. Vid benbrott i mellanhandsben kan även 

en eller flera knogar se nedsjunkna ut.  

Behandling 

Om röntgenundersökningen visar att det inte finns något benbrott kan 

smärtan och svullnaden behandlas med en elastisk linda. 

Om ett benbrott konstateras behandlas detta med gips i 3 veckor. 

Även intilliggande fingrar måste då gipsas in för att få en stabil 

fixation så att benbrottet kan läka.  

Vid en del benbrott i handen kan det uppkomma felställningar i 

skelettet. Om detta skett eller om det finns benbrott på flera ben i 

handen måste skadan ibland opereras. Då sätts stift eller skruvar in för 

att stabilisera skadan. Därefter hålls handen i gips i 3 veckor.  

Oavsett om det rör sig om ett benbrott eller inte så svullnar ofta 

handen upp. Det är viktigt att försöka minska denna svullnad, 

framförallt om Du har gips, så att det inte börjar skava. Detta gör Du 

bäst genom att ha handen högt (över hjärtnivå) så ofta som möjligt. 

Det brukar kännas skönt att lägga upp handen på den motsatta axeln. 

Läkningen av det brutna benet i handen sker genom att det bildas 

brosk runt benbrottet. I början kan det kännas som en hård knöl, men 

brosket ombildas så småningom till vanlig benvävnad och försvinner 

med tiden. Ett benbrott i handen brukar läka inom cirka tre veckor. 

 

 


