
 

 

Handledsstukning 

 

Du har den ________ behandlats av _______________________ för en  

handledsstukning på Akutmottagningen, Universitetssjukhuset 

Linköping. 

 

 
   Din skada ska behandlas med elastisk linda.  

 

 
    Din skada ska behandlas med gips i smärtlindrande syfte  

           i ______ veckor. Läs medföljande gipsföreskrifter. 

 

 
   Vid utebliven förbättring inom 2 veckor eller om Du behöver hjälp  

         med att träna upp handleden ta kontakt med arbetsterapeut (via  

         Rörelse & Hälsa tel. 010-105 97 02 eller via din vårdcentral om  

         du bor i Kisa, Åtvidaberg eller Österbymo). 

 

 
  Vid smärta över båtbenet och utebliven förbättring efter 6 veckor ta    

         kontakt med Din vårdcentral.  

 

 
   Remiss har skickats till arbetsterapeut för     

          avgipsning/bedömning. De kommer att kontakta dig. 

 

 
    _______________________________________________ 

        ___________________________________ 

 

Du kan alltid ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning eller hjälp med att 
hitta rätt i vården. Öppet dygnet runt. 

 



 

 

 

 

 

Allmänt 
En stukning eller vrickning betyder att Du skadat vävnaderna runt en 

led, men inte skelettet. Detta uppstår ofta vid fall med utsträckt arm, 

vid direkt slag mot handleden eller vid en vridning. En stukning gör 

ofta ont och det känns obehagligt att röra i den aktuella leden. Ibland 

kan det också uppstå en blödning i ett närliggande muskelfäste. 

Blödningen kan göra att det stukade stället blir svullet. Även 

blåmärken kan ses efter några dagar, detta är en naturlig följd av 

blödningen, som uppkommit då vävnaderna skadats. 

Behandling 
Det första 2-3 dygnen går behandlingen ut på att begränsa blödning 

och svullnad. Så fort det är möjligt, senast inom 3 dygn, är det viktigt 

att försöka börja röra i leden för att få en så snabb återhämtning som 

möjligt. Det kan ta några veckor innan handleden är helt återställd. 

För att påskynda läkningsprocessen följ nedanstående råd: 

 

- Tryckförband. Linda en elastisk linda hårt runt handleden. Försök 

att ha tryckförbandet dygnet runt under de första dygnen. Om det 

börjar sticka och domna i handen, lossa då en stund på bandaget. 

Linda sedan lite mindre hårt men tänk på att förbandet behöver sitta 

hårt för att förhindra ökad svullnad. 

 

- Kyla. Det kan kännas skönt med kyla, lägg exempelvis en ispåse 

mellan lagren av den elastiska bindan. Observera att huden måste vara 

ordentligt skyddad med t ex flera lager elastisk linda för att undvika 

köldskada. Kyl under 30 minuter. Kan upprepas några gånger om 

dagen. 

 

- Högläge. Försök i möjligaste mån att håll handen över hjärthöjd. 

Under dagen när handen inte används brukar det kännas skönt att 

lägga den på motsatt axel eller på annat sätt i högläge. På natten kan 

Du lägga armen och handen på kuddar, så att handen kommer över 

hjärtats höjd. Högläge gäller tills handen inte längre är svullen (ca 1 

vecka). 



 

 

- Rör handen. Det är viktigt att inte stelna till i handen, rör därför 

handleden varje vaken timme. Var god se separat träningsprogram.  

- Smärtlindring. Om handen är svullen och varm samt värker kan 

Du ta receptfria smärtstillande mediciner i tablettform eller som 

gel/salva. 

 

 

 
 



 	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


