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Om reumatiska 
mjukdelssmärtor

Reumatiska sjukdomar är de tillstånd 
som drabbar eller huvudsakligen ger 
besvär från rörelse- och stödjeorga-
nen. Hit räknas inte bara lederna i 
extremiteter, bäcken och kotpelare 
utan även skelettet, muskler, bindväv 
och andra mjukdelsvävnader som 
omger lederna. Den här broschyren 
kommer att beskriva en del av de 
tillstånd och sjukdomar som ger 
upphov till muskelvärk (myalgier), 
ledvärk (artralgier) eller lokala mjuk-
delsreumatiska besvär.

Muskelvärk
Muskelvärk eller myalgier kan fö-
rekomma antingen allmänt (ge-
neraliserat) med besvär från flera 
muskelgrupper samtidigt eller lokalt 
som till exempel i en skuldra. Oftast 
ger sig värken tillkänna både i vila 
och rörelse. Vid muskelvärk kan man 
vid mikroskopisk undersökning av 
muskelvävnad hos en del patienter 
med speciella tillstånd påvisa in-
flammation i musklerna. Sådan äkta 
mus kel inflam mation brukar kallas 
myo sit. Dessa ger muskelsvaghet 
och ömhet men mer sällan smärtor.
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symptOm Och BehanDlInG

Om generaliserad muskelvärk
Kronisk generaliserad värk utan 
tecken till myosit förekommer hos 
drygt 10 procent av befolkningen. 
Hit räknas bland annat fibromyalgi 
(en-två procent av befolkningen), där 
värken tillsammans med smärtande 
punkter utgör diagnoskriterierna (se 
Reumatikerförbundets broschyr om 
Fibromyalgi och Dercum). Värken 
benämnes kronisk, när den varat mer 
än tre månader.

Vissa virus kan ge upphov till 
muskelvärk. Detta gäller främst de 
som orsakar influensa. Även om 
värken ofta är intensiv, försvinner 
den spontant inom en vecka utom i 
enstaka fall då den kan kvarstå under 
veckor till månader.

Generaliserad muskelvärk kan 
också orsakas av reumatiska bindvävs-
inflammationer som SLE, derma-
topolymyosit och progressiv sys-
temisk skleros samt ämnes omsätt-
ningsrubbningar som hypo tyreos 
(underfunktion i sköldkörteln = för 
låg ämnesomsättning) och hyper para -
ty r eoidism (överfunktion i bisköld-
körtlarna = rubbad kalkomsättning).

Vid dermato-/polymyosit och 
någon gång vid muskelsystemisk 
skleros beror muskelvärken på en 
äkta muskelinflammation, det vill 
säga myosit. Vid äkta muskelinflam-
mation besväras man inte bara av 
värk och rörelsesmärta utan också 
av stelhet, tryckömhet och en ut-
talad muskelsvaghet som snabbt kan 
försämras. Lättare muskelsvaghet 
är vanlig vid kronisk muskelvärk, 

exempelvis vid fibro myalgi, och den 
är helt ofarlig. Poly myalgia rheu-
matica är ett tillstånd som ibland 
kallas för äkta muskelreumatism då 
det utmärks av värk, rörelsesmärta, 
tryckömhet och stelhet i skuldror, 
sätes- och/eller lårmuskulatur (se 
Reumatikerför bun dets broschyr om 
Polymyalgia reumatika).

Muskelvärk orsakad av reuma-
tiska bindvävsinflammationer är 
mycket sällsynt då tillstånden är 
ovanliga. De utmärks dessutom av 
flera andra samtidigt förekommande 
sjukdomstecken. Diagnoserna är 
komplicerade att ställa och kräver 
som regel specialistbedömning.

 Om en äkta muskelinflammation 
skulle föreligga kan detta konstateras 
med hjälp av ett speciellt blodprov 
(mätning av muskelenzymer) eller 
genom mikroskopisk undersökning 
av muskelvävnadsprov och eventuellt 
elektrofysiologisk undersökning 
(EMG, EneG).

Behandling

Myosit kan i de flesta fall framgångs-
rikt behandlas med kortison.

Hypotyreos kan enkelt konstateras 
med blodprov och behandlas med 
hormontillskott i form av tabletter 
varefter muskelvärken försvinner.

  Hyperparatyreoidism ger upphov 
till för högt blodkalkvärde vilket lätt 
kan fastställas med ett blodprov. 
Tillståndet behandlas genom att 
en eller flera av de oftast förstorade 
bisköldkörtlarna avlägsnas.

Om lokal muskelvärk
Lokalt förekommande muskelsmär-
tor, framför allt i skulder-, rygg- eller 
sätesmuskulatur, beror i de flesta fall 
på tillstånd i kotpelare eller bäcken. 
Vanligast är spondylos och felställ-
ningar.

Spondylos i hals- och/eller länd-
ryggen ses framförallt hos äldre, 
medan felställningar förekommer i 
alla åldrar.

Lokal muskelvärk kan också före-
komma utan att någon säker utlö-
sande orsak kan återfinnas.

Vid undersökning finner man i den 
smärtande muskulaturen att den är 
punktvis trycköm och stram. Om 
problem i kotpelaren eller bäckenet 
är orsaken, så förekommer ofta 
smärtande och ibland inskränkta 
rörelser i dessa delar av skelettet.
    
Behandling

Behandlingen är i första hand sjuk-
gymnastik för att öka en eventuellt 
nedsatt rörlighet i hals-, bröst- el-
ler ländrygg. Sjukgymnastiken kan 
också kompletteras med smärtstil-
lande värmebehandling. Även TNS 
(smärtstillande elektrisk stimule-
ring) och akupunktur kan prövas. 
Vid långdragen eller mer uttalad 
smärta kan man under kortare 
perioder pröva enklare smärtstil-
lande läkemedel. Dessutom krävs 
övningar för att tänja den strama 
muskulaturen och samtidigt stärka 
densamma. Instruktioner om rygg- 

och muskelstärkan de hemtränings-
program liksom information för 
att förebygga hållningsfel, oriktiga 
rörelser och belast ningar av skelett 
och muskulatur är viktigt.

Lokal muskelvärk som har ett 
samband med kotpelaren eller bäck-
enet försvinner som regel spontant. 
Om besvären blir långdragna eller 
återkommande, så är åtgärder för 
att förbättra rörligheten och stärka 
muskulaturen av största vikt för att 
motverka kroniska besvär. Det är 
viktigt med tidig behandling för att 
förhindra spridning till generalise-
rade smärtttillstånd och fibromyalgi!

Behandling vid 
lokal muskelvärk 
är i första hand 
sjukgymnastik.
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Om det kroniska 
regionala värksyndromet Om ledvärk
Ett lokalt muskulärt smärttillstånd 
som däremot har sin orsak i den 
engagerade muskulaturen, är det så 
kallade kroniska regionala smärt-
synd romet, även kallat det myofas-
ciella värk- eller smärtsyndromet. 
Det utmärks av relativt hastigt 
insättande smärta i en eller flera 
muskler, framförallt i skulderregio-
nen. Vad som utlöser smärtan är 
inte helt klarlagt. Troligen beror det 
på vävnadsskador i muskulaturen, 
vilka har orsakats av överaktivering 
genom upprepade felaktiga mo-
notona rörelser. Någon gång kan 
smärta också utlösas av direkt våld 
mot muskulaturen. 

Vid undersökning finner man att 
de smärtande musklerna är strama, 
hårda och att de ömmar starkt vid 
tryck, speciellt på vissa punkter. Vid 
tryck på dessa ömmande punkter, 
uppkommer ofta inte bara en lokal 
smärta, utan även en till övriga delar 
av muskeln utstrålande smärta, så 
kallade triggerpunkter.

Även om kroniska regionala värk-
syndrom ibland kan övergå i mer ge-
neraliserade smärttillstånd och fibro-
myalgi ska tillstånden inte förväxlas. 
Först och främst är muskelvärken vid 
kroniskt regionalt värksyndrom av-
gränsad lokalt och växlar heller inte 
plats. Vidare är den betydligt vanli-
gare hos män och ger inte upphov till 

någon uttalad mus keltrötthet. Trig-
gerpunkterna är också, till skillnad 
från vid fibro myalgi, enbart belägna 
i själva mus kel vävnaden.

Behandling

Prognosen vid kroniska regionala 
värksyndrom är god med spontan 
läkning eller besvärsfrihet efter insatt 
behandling. Denna är i första hand 
sjukgymnastik med tänjning av de 
smärtande musklerna. Även injektio-
ner med lokalbedövningsmedel i de 
ömmande punkterna ger i de flesta 
fall snabb och god effekt. I bland 
kan smärtstillande medicin under en 
kortare period vara av värde.

Det är viktigt med tidig behand-
ling för att förhindra spridning till 
generaliserade smärttillstånd och 
fibromyalgi!

Med ledvärk eller artralgier avses 
här vilovärk eller rörelsesmärta i en 
eller flera leder utan samtidiga fynd 
av svullnad, värmeökning eller ömhet 
som vid ledinflammation.

Ledvärk kan förekomma under 
kortare eller längre perioder och den 
kan vara återkommande. Ibland flyt-
tar sig värken från led till led. Även 
om ledvärk är vanligt förekommande 
är den i de flesta fall godartad, det vill 
säga den ger sällan uttalade besvär 
och ger inte upphov till rörelsehan-
dikapp.

Orsaker
Ledvärk utan ledsvullnad har oftast 
inget samband med någon reumatisk 
inflammatorisk ledsjukdom eller 
bindvävsinflammation även om den 
är kronisk. Någon gång kan ledvärk 
förklaras av en bakomliggande in-
flammatorisk reumatisk sjukdom. 
Artralgier under en kortare period, 
utan samtidiga fynd av inflammerade 
leder, kan i enstaka fall föregå debut 
av reumatoid artrit. Vid de sällsynta 
bindvävsinflammationerna SLE 
och Sjögrens syndrom är ledvärk 
vanligt förkommande men samtidigt 
föreligger nästan alltid andra mer ka-
rakteristiska tecken på sjukdomarna 
(se Reumatikerförbundets broschy-
rer om Reumatoid Artrit, SLE och 
Sjögrens syndrom).

 Ledvärk kan också orsakas av vissa 
infektionssjukdomar och uppträder 
då samtidigt med eller strax efter de-
buten av dessa. Orsaken till ledvärken 
kan möjligen bero på en felaktig im-
munologisk reaktion som har utlösts 
av själva infektionen. I nästan alla fall 
är värken övergående inom några 
veckor och ger inga bestående skador 
på lederna. Om värken är uttalad kan 
den i de flesta fall lindras med enkla 
smärtstillande läkemedel. 

Influensa, körtelfeber och röda 
hund är exempel på virusinfektioner 
som kan åtföljas av ledvärk. Lungin-
flammation med mykoplasma är på 
samma sätt en bakteriell infektion vid 
vilken ledvärk kan förekomma. Yt-
terligare exempel är borreliainfek tion.

Borrelia är en bakterie som överförs 
till människa genom fästingbett. 
Det första sjukdomstecknet vid 
bor reliainfektion brukar vara en 
större rodnad runt själva bettet som 
efter några veckor oftast försvinner 
spontant. Om infektionen inte inled-
ningsvis behandlas med penicillin, så 
kan den ibland, efter månader till år, 
ge upphov till andra sjukdomstecken, 
varav artralgier och inflammerade 
leder är några.

  Diagnosen av virus- och bakte-
rieinfektioner som kan ge upphov 
till ledvärk, grundas i de flesta fall på 
respektive tillstånds karakteristiska 

symptOm Och BehanDlInG

Det kroniska 
regionala 
smärtsyndromet 
utmärks av hastigt 
insättande smärta i 
skulderregionen.
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sjukdomsbild. Vid osäkerhet eller 
för att erhålla ytterligare stöd till 
diagnosen kan man ta blodprover 
under och efter själva infektionen. 
Med hjälp av proverna kan man 
undersöka om individen har en ökad 
koncentration av antikroppar mot 
aktuellt virus eller bakterie. I så fall 
kan man ta detta som ett relativt 
säkert tecken på en nyligen genom-
gången infektion som förklaring till 
ledvärken.

Som tidigare har påpekats är 
ledvärken godartad och försvinner 
spontant utan kvarstående men. 
Ledvärk orsakad av borreliainfek-
tion kräver antibiotikabehandling 
för att värken säkert ska gå tillbaka.

Även vissa ämnesomsättnings-

symptOm Och BehanDlInG

rubbningar, främst hypotyreos 
(=underfunktion i sköldkörteln), 
kan ibland förklara oklar ledvärk. 
Vid eventuell underfunktion, som 
konstateras med blodprov, krävs 
medicinering med sköldkörtel-
hormontabletter för att värken 
säkert ska försvinna.

Ledvärk, framför allt som rörel-
sesmärta efter större ansträngning 
och kombinerat med igångsätt-
ningsstelhet, är ett tidigt tecken vid 
artros, inte minst i höfter, knän och 
fingrarnas småleder (se Reumati-
kerförbundets broschyr om Artros).

Ledvärk kan också vara ett av 
flera symptom vid nedstämdhet eller 
depression.

Överrörlighet i leder, hyper mobi litet, 
är en av de vanligaste förklaringarna 
till godartad ledvärk. Överrörlighet, 
såväl i lederna som kot pelaren, är ofta 
ärftligt betingad. Den är vanligare 

hos kvinnor än män och ses framför-
allt hos barn och yngre. Överrörlig-
het liksom eventuella besvär av den 
brukar successivt avta med åren.

Man har kunnat visa att ledvärk vid 

överrörlighet troligen beror på den 
upprepade belastningen av lederna i 
ytterlägen, även om bara hälften av 
de med överrörliga leder får besvär. 
Besvär förekommer framförallt hos 
yngre kvinnor.

Överrörlighet karakteriseras av 
en förmåga att kraftigt översträcka 
i framförallt armbågar, knäleder 
och fingerleder samt av en utalad 
böjförmåga i kotpelaren.

Behandling
Behandling av symptomgivande 
överrörlighet är i första hand sjuk-

Om överrörlighet i leder

gymnastik med träningsprogram för 
att undvika översträckning i lederna 
och muskelstärkande åtgärder för 
att ge ökad ledstabilitet. Vid besvär 
i hand- och fingerleder kan ibland 
speciella stödskenor lindra besvären, 
framförallt i samband med belastan-
de rörelser. Arbets terapeuten hjälper 
till med att ta fram skenor.

Även om överrörlighet kortare 
eller längre perioder kan ge ledvärk, 
är tillståndet godartat och i de allra 
flesta fall utvecklas på sikt inga ska-
dor på lederna.

 

Ledvärk med okänt ursprung
Hos huvuddelen av de med artralgi-
besvär finner man ingen förklaring. 
All erfarenhet talar emellertid för 
att ledvärk utan känd bakomlig-
gande förklaring är godartad och 
över gående samt att den inte leder 
till rörelsehandikapp eller ledskador.

Många som har denna typ av 
ledvärk brukar ange besvär eller 
tillfällig försämring i samband med 
fysisk ansträngning och väderomslag, 
utan att man kunnat fastställa några 
samband.
 
Behandling
Behandlingen av ledvärk med okänt 

ursprung är först och främst informa-
tion om att värken är ofarlig och god-
artad. Vid mer uttalade besvär kan 
i första hand ges värmebehandling, 
TNS (elektrisk nervstimulering) eller 
möjligen akupunktur. Under kortare 
perioder kan också enklare smärtstil-
lande mediciner prövas.

Det är bra för både leder och musk-
ler att hålla igång kroppen med olika 
fysiska aktiviteter. Även ganska hård 
träning är bra och ofarlig förutsatt att 
den inte utlöser kraftig ledvärk eller 
ledsvullnad. Tänk också på att hela 
tiden ta ut hela rörligheten i lederna 
även om det gör lite ont.Överrörlighet i leder är vanligare hos kvnnor än hos män och det är ofta ärftligt betingat.
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Om lokala mjukdels reumatiska tillstånd

Lokala mjukdelsreumatiska tillstånd 
beror i många fall på inflammation 
i olika typer av lednära vävnad på 
grund av överansträngning. Dess-
utom kan de förekomma som del-
besvär vid olika typer av reumatisk 
inflammatorisk ledsjukdom såsom 
reumatoid artrit, psoriasisartrit eller 
pelvospondylit.

Gemensamma tecken för tillstån-
den är lokal värk i den inflammerade 
vävnaden, ibland svullnad och rörel-
sesmärta som ökar vid belastning.

Tendinit

Tendinit, eller inflammation i en 

muskelsena, är vanligast runt axel-
leden, i sätesmuskulaturens fästen 
på lårbenet (trochanterit) och i 
a kil les           senan.

Efter 40 års ålder inträder nor-
malt vävnadsförändringar i senorna. 
Dessa gör dem svagare, varför det 
lätt vid överansträngning uppstår 
brist ningar. Den påföljande inflam-
ma  tionen i senan utgör kroppens 
naturliga reaktion för att läka dessa 
bristningar. Seninflammation ger 
förutom lokal värk även rörel-
sesmärta när den aktuella muskeln 
aktiveras. Vid undersökning finner 
man ömhet över senan utan svull-
nad, med undantag för akillessenan, 

och kraftig smärta vid aktivering av 
muskeln.

Behandling
Behandlingen innebär i första 
hand undvikande av belastande och 
smärtutlösande rörelser. Behand-
lingen bör även innehålla sjukgym-
nastik för att undvika utveckling av 
rörelsein skränk ning i leden. 

Snabb och effektiv inflamma-
tionsdämpning erhålles genom 
lokal injektion av mindre mängd 
kortison runt senan. Som alternativ 
till denna behandling kan inflamma-
tionsdämpande läkemedel prövas 
under en kortare period. Seninflam-
mation är som regel ett godartat 
tillstånd och läker i de flesta fall helt 
inom två till tre veckor. I vissa fall 
kan tendiniten dock bli långvarig 
eller återkommande, framförallt 
hos patienter med inflammatorisk 
reumatisk sjukdom.

Epikondylit

Tennisarmbåge, epikondylit, är 
en inflammation i närheten av ett 
mus kelfäste vid armbågen på över-
armbenets yttersta del, den så kallade 
epikondylen. Muskelns huvudsakliga 
funktion är att sträcka handleden.

Vanligen drabbas tidigare helt 
friska medelålders individer och 
något samband med annan sjukdom 
är inte känt. Besvär brukar utlösas av 
upprepade monotona rörelser med 
handledssträckningar som till exem-

symptOm Och BehanDlInG

1. Sena. 2 Senfiber. 3. Ben. 4. Svullen och inflammerad sena. 5. Brustna senfibrer. 6. Senfäste. vid 
överansträngning av senorna uppstår bristningar och senan blir inflammerad.

6.

3.

1.

2. 4.

5.

Vanliga lokalisationer för tendiniter.
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pel i samband med trädgårdsarbete 
eller tennisspel. Det kan även utlösas 
när man spikar, skruvar, målar och 
till och med skriver. Besvären består 
av hastigt insättande lokal värk i när-
heten av muskelfästet, tryckömhet 
och kraftig smärta i samband med 
belastande rörelser med sträckning 
i handleden.

Diagnosen är relativt enkel att 
ställa med typiska fynd av uttalad 
tryckömhet över epikondylen med 
intensiv smärta på samma plats när 
patienten sträcker handleden.

Behandling

Behandlingen består i första hand 
av att undvika utlösande rörelser och 
arbetsmoment. Inflammationshäm-
mande medicin under en kortare 
tid kan ibland ge smärtfrihet. I de 
flesta fall är den snabbaste och mest 
effektiva behandlingen en lokal in-
jektion med kortison i närheten av 

Behandling

Tillståndet går i många fall spontant 
tillbaka inom några dagar men lokal 
injektion av kortison runt den in-
flammerade senan ger i de flesta fall 
snabb och varaktig effekt. 

Bursit

Bursit eller slemsäcksinflammation 
beror i de flesta fall på överansträng-
ning  av den led i vars närhet slem-
säcken (bursan) sitter.

Slemsäcken utgörs av en tunn 
vävnadssäck med en inre hinna, 
som starkt påminner om ledhinna. 
Den innehåller en mindre mängd 
bursanvätska.

Slemsäcken återfinns framförallt 
runt de större lederna såsom skuld  ra, 
armbåge, höft, knä och fotled. De 
fungerar som stötdämpare mellan 
skelettet och muskler, muskelsenor 
eller hud.

Vid överansträngning eller vid 
reumatisk sjukdom såsom reumatoid 
art rit, blir slemsäcken inflamme-
rad. En ökad mängd vätska bildas 
som ger en svullnad av slemsäcken. 
Förutom svullnad ger bursiten även 
upphov till lokal smärta vid rörelser 
i den led som slemsäcken sitter vid.

Bursit är vanligast i slemsäck-
arna runt axelleden, vid armbågen 
samt framtill på knäleden och i 
knävecket. I knävecket kan ibland, 
vid reu matoid artrit, uppkomma en 
kraftig förstoring av en eller flera 
slemsäckar, som ibland kan breda ut 
sig till underbenet. Denna förstorade 
slemsäck, som står i förbindelse med 
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Vanliga lokalisationer för bursiter.

Epikondylitspänne minskar besvären genom 
att det begränsar möjligheterna till full 
aktivering av den berörda muskeln.

muskel fästet. I vissa fall kan denna 
behandling behöva upprepas. 

Hos enstaka individer kan be-
svären bli mer långdragna även om 
tillståndet alltid självläker efter ett 
till två år. För att minska besvären 
framför allt i samband med kraftigt 
belastande rörelser, kan man använda 
epikondylitspänne runt underar mens 
muskulatur. Spännet begränsar möj-
ligheterna till full aktivering  av den 
berörda muskeln. Sjukgymnastik 
med speciellt anpassat handlings-
program kan också vara av värde. 
Om dessa åtgärder inte ger avsedd 
effekt och besvären är uttalade, så 
kan kirurgisk behandling bli aktuell.

Kalkaxel

Ibland kan i samband med tendinit i 
axelleden uppkomma en utfällning av 
kristaller i senan, så kallad kalkaxel. 
Kristallerna, som innehåller kalcium, 
ses vid röntgenundersökning av axel-
leden. Själva inlagringen av kristaller 
i senan ger inte upphov till besvär. 
Först när kroppen (ibland långt efter 
det att den ursprungliga tendiniten 
är läkt) försöker att lösa upp kalkut-
fällningen, uppstår en inflammato-
risk reaktion i senan som brukar ge 
upphov till hastigt påkommen och 
mycket uttalad smärta. Besvären är 
ofta så uttalade att rörelseförmågan 
i axelleden blir helt upphävd. 

Diagnosen sätts med hjälp av un-
dersökningsfynden - uttalad smär   ta, 
rörelseinskränkning och tryck ömhet 
samt röntgenundersökning.
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knäleden, brukar benämnas Baker-
cysta.

Undersökning av vätskan i slem-
säcken bör enbart göras för att 
utesluta att bursiten är orsakad av 
en bakteriell infektion. Endast i 
undantagsfall beror bursit på infek-
tion och då främst i bursor, som är 
ytligt belägna under huden, med en 
samtidigt näraliggande infekterad 
hudskada.

Behandling
Behandlingen av bursit är i första 
hand, efter punktion och tömning 
av slemsäcken, avlastning av den 
berörda leden och inflammations-
dämpande medicin under en kortare 
period. 

Som alternativ med snabb och god 
effekt, kan man även ge injektion 
med mindre mängd kortison direkt 
i slemsäcken. Vid infektion däremot, 
består behandlingen av antibiotika 
och täta tömningar av slemsäcken.

Tenosynovit

I underarmen sitter de muskler som 
med hjälp av långa senor med fästen 
på fingrarna ombesörjer böjning och 
sträckning av dessa. För att under-
lätta rörelserna löper senorna runt 
handleden och i handflatan genom 
senskidor. Även senorna till under-
benets muskulatur, som på samma 
sätt ombesörjer böjning och sträck-
ning av tårna löper genom senskidor 
när de passerar runt fotleden.

Senskidor är på insidan klädda 
med en vävnadshinna, som starkt 
påminner om ledhinna. Senskidor 

kan bli inflammerade i samband 
med i första hand överansträngning, 
till exempel på grund av upprepat 
monotont arbete.

Tenosynovit, senskideinflamma-
tion, förekommer dessutom ofta 
som ett sjukdomstecken vid vissa 
reu matiska sjukdomar såsom reu ma-
toid artrit och SLE samt ibland även 
vid hypotyreos och diabetes.

Senskideinflammation ger upphov 
till lokal svullnad, rörelsesmärta och 
tryckömhet. Om inflam ma tionen 
blir långdragen, så kan det ibland 
bildas en uppdrivning eller knuta på 
senan, som ytterligare kan försämra 
rörligheten. Senskideinflammation 
förekommer oftast över handryggen 
och i handflatan.

Behandling
Behandlingen består i första hand 
av avlastning av  den inflammerade 
senan eller senorna och av inflam-
mationsdämpande medicin under en 
kortare period. För att få snabb och 
varaktig effekt kan man även ge lokal 
injektion med mindre mängder kor-
tison i den inflammerade senskidan. 

I vissa fall, framförallt när sen-
skide inflammationen beror på reu-
matoid artrit, kan besvären i bland 
kvarstå eller återkomma. I så fall kan 
besvärsfrihet uppnås med kirurgisk 
behandling genom klyvning eller 
avlägsnande av den inflammerade 
senskidan.

Karpaltunnelsyndrom

Karpaltunnelsyndrom är ett inte helt 
ovanligt smärttillstånd i handen, som 

bland annat kan ha sin förklaring i 
senskideinflam mationer på handle-
dens insida. Det drabbar vanligen 
tidigare friska medelålders kvinnor 
utan känd orsak. Smärttillståndet 
förekommer också vid graviditet, 
som ett uttryck för överansträngning 
samt hos patienter med reumatoid 
artrit eller diabetes.

Tillståndet beror på klämning av 
en nerv (medianus) när denna passe-
rar handleden på sin väg ut i handen. 
Medianusnerven utgör känselnerv 
för handens insida och fingrar utom 
för lillfingret och ibland halva ring-
fingret. Passagen vid handleden sker 
genom den så kallade karpal tunneln, 
som bildas av handlovens ben och ett 
stramt bindvävsstråk. Då flera senor 
med sina senskidor också är belägna 
i karpaltunneln kan dessa, om de blir 
inflammerade och svullnar, klämma 
nerven.

Karpaltunnelsyndromet ger upp-
hov till, framförallt nattetid, dom-
ningar, smärtor och/eller känsel-
nedsättning i tummen och fingrarna 
utom lillfingret. Ibland kan också 
funktionen i tummens muskulatur i 
handen bli nedsatt.

Vid undersökning upptäcker man 
som regel inget anmärkningsvärt 
och endast i undantagsfall finner 
man svullnad eller tryckömhet över 
handleden. För diagnos är patientens 
egen beskrivning av besvären det 
avgörande. Vid osäkerhet kan man 
utföra så kallad EMG- och ENeG-
undersökning, metoder för mätning 
av muskelfunktion respektive nerv-
ledningshastighet.

 

Behandling
Behandlingen består i första hand 
av att undvika eventuellt utlösande 
rörelser i handleden. För att avlasta 
nerven och lindra besvären under 
natten, kan man använda en spe ciell 
handledsskena. Man kan även pröva 
inflammationsdämpande medicin. 
Om dessa åtgärder inte ger be-
svärsfrihet kan man, om tillståndet 
beror på senskidesinflammation, 
pröva behandling med lokal korti-
soninjektion runt senskidorna. I sista 
hand tillgrips kirurgisk behandling 
med klyvning eller ballongspräng-
ning av det strama bindvävsstråket 
för att lätta på trycket runt nerven.

Kapsulit

Kapsulit eller frusen skuldra är ett 
tillstånd som drabbar axelleden. Det 
är i egentlig mening inget mjuk-
delsreumatiskt tillstånd då det med 
största säkerhet beror på inflamma-
tion i ledkapseln. Främst drabbas 
äldre och tillståndet är oftast ensidigt. 
Någon säker bakomliggande orsak 
eller utlösande faktor känner man 
inte till annat än att det är vanligare 
hos diabetiker.

Besvären börjar med långsamt och 
tilltagande allmän rörelseinskränk-
ning i axelleden i kombination med 
såväl rörelsesmärta som vilovärk, 
framförallt nattetid. Detta följs av 
en andra fas som utmärks av ingen 
eller mycket starkt nedsatt rörlighet 
(= frusen skuldra). Slutfasen innebär 
ett långsamt tillfrisknande med suc-
cessiv återkomst av rörelseförmågan, 
som i de flesta fall blir helt återställd. 

symptOm Och BehanDlInG
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symptOm Och BehanDlInG

Kap su liten, som är självläkande, har 
ett förlopp på mellan ett och två år.

Diagnosen grundas på de typiska 
besvären och vid undersökning, fynd 
av en diffust ömmande axelled och 
total eller mycket uttalad allmän 
rörelseinskränkning.

Behandling

Tyvärr finns det ingen riktig säker 
behandling som påskyndar den 
spontana läkningen. Viss erfarenhet 
talar för att en lokal kortisoninjek-
tion i axelleden i ett tidigt skede av 
sjukdomen, kan minska smärtan, 
liksom även enklare smärtstillande 
mediciner. En sjukgymnast bör 
engageras för att instruera patienten 
om ett hemträninsgprogram, som 
syftar till att underhålla rörligheten. 
Träningsprogrammet är särskilt vik-
tigt under slutfasen då rörligheten 
successivt återkommer.

Kostokondrit

Kostokondrit eller Tietzes syndrom 
är ett tillstånd som utmärks av 
rörelse- och andningssmärta som 
är lokaliserad till ett eller flera rev-
bensbrosk. Revbensbrosken, som 
är inflammerade, utgör övergångar 
mellan revben och bröstbenet. I 
de flesta fall är två eller flera brosk 
inflammerade samtidigt utan att 
vara svullna. Tillståndet benämns då 
kostokondrit. Om endast ett brosk 
är inflammerat och dessutom svul-
let, talar man om Tietzes syndrom. 
Tillstånden förekommer i de flesta 
fall hos i övrigt friska individer och 

är lika vanliga hos män som hos kvin-
nor. Kostokondrit ses också oftare 
hos personer med pelvospondylit 
eller psoriasisartrit.

Diagnosen grundas på typisk före-
komst av rörelse- och andningssmär-
ta över ett eller flera revbensbrosk 
med samtidig tryckömhet.

  
Behandling

Behandlingen utgörs i första hand 
av inflammationsdämpande medicin 
för att uppnå smärtfrihet. Om detta 
inte ger avsedd effekt kan man i bland 
med gott resultat ge lokal injektion 
över de ömmande revbensbrosken 
med en blandning av kortison och 
lokalbedövningsmedel.

Prognosen vid kostokondrit eller 
Tietzes syndrom är som regel god 
och besvären går oftast spontant 
tillbaka efter några dagar till veckor. 
I bland kan besvären dock vara åter-
kommande eller långdragna under 
månader till år.

Kostokondrit är ett tillstånd med inflammerade 
revbensbrosk.

specIalIstsJUKhUs

Utanför Halmstad finns Spenshult, 
som bedriver specialiserad och 
myc ket kvalificerad reumatikervård. 
Sjukhuset, som tar emot patienter 
från hela landet på remiss, erbjuder 
dia gnostik, vård, operation och 
rehabilitering. Vården in nebär ett 
samspel mellan patienten och ett 
vårdteam bestående av läkare, sjuk-
sköterska, sjukgymnast, arbetstera-
peut och kurator.

Varmvattenbassänger och trä-

Spenshults vackra exteriör. Foto: Anders Arhammar

ningshallar finns för funktionsträ-
ning. Dessutom finns det utrymme 
för individuell träning.

Sjukhuset bedriver även specialist-
utbildning för läkare i reumatologi.

Vill du veta mer?
Tag gärna kontakt med:
Spenshult
313 92 Oskarström
Telefon: 035-263 50 00
www.spenshult.se

Sjukhus för reumatiker
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ReUmatIKeRFÖRBUnDet

Detta är Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet
Box 12851 112 98  stockholm

Besöksadress: alströmergatan 39
tel: 08-505 805 00 Fax: 08-505 805 50
e-post: info@reumatikerforbundet.org

hemsida: www.reumatikerforbundet.org

Reumatiska sjukdomar är allvarliga, drabbar många, 
i alla åldrar och behöver större forskningsresurser.

Stöd forskningen genom Reumatikerfonden
postgiro 90 03 19 - 5, bankgiro 900-3195

Reumatikerförbundet är en intresseorganisa-
tion för dig som har en reumatisk sjukdom och 
för din familj. Reumatikerförbundet arbetar 
för bättre villkor för reumatiker inom olika 
samhällsområden; vård, omsorg, utbildning, 
arbetsmarknad med mera.

Träffa andra
I din reumatikerförening kan du möta andra 
med samma diagnos som du själv.  I föreningen 
erbjuds olika typer av verksamhet. Det kan vara 
bassängträning eller andra anpassade rörelse-
aktiviteter, informationsmöten om diagnoser 
och forskning, medlemsstöd, studiecirklar 
med mera. Studiecirklarna kan handla om en 
specifik diagnos, men det kan också vara olika 
hantverkscirklar. Kontakta före ningen på din 
ort och kolla vad just de erbjuder för dig med 
mjukdelssmärtor.

Varje län utgör ett reumatikerdistrikt och i 
flertalet av kommunerna finns det en reuma-
tikerförening. 

På Reumatikerförbundets hemsida  www.
reumatikerforbundet.org finns mycket informa-
tion och användbara länkar, bland annat till alla 
föreningar.

Reumatikerförbundet erbjuder även kurser 
för dig som just fått en diagnos med möjlighet 
att möta andra i samma situation.

Frågor
Du kan vända dig till Reumatikerförbundet 
med frågor eller, när det gäller diagnoser, till 
Reuma Direkt 020-20 20 35 som är en fråge-
linje vid Spenshults reumatikersjukhus.

Information
Reumatikerförbundet har tagit fram material, 
dels om olika diagnoser, dels om annat som du 
kan ha glädje av att veta. Några tips:

Det finns 15 olika sjukdomsbroschyrer. 
Dessa kostar 10 kronor för medlemmar och 15 
för icke medlemmar. Se baksidan på detta häfte 
vilka diagnoser som ingår i broschyrserien.

Det finns en tidning, Bulletinen, som utkom-
mer fyra gånger per år och som bland annat 
skriver om vaskuliter. Preumerationsavgiften 
är 100 kronor.

Material kan rekvireras från 
Skantz Distribution AB, Optimusvägen 

12D, 194 34 Upplands Väsby, fax 08-590 956 
51, e-post info@skantzdistribution.se eller 
köpas direkt genom vår e-butik på förbundets 
hemsida, där också allt vårt material finns 
presenterat. Till alla beställningar tillkommer  
expeditionsavgift 40 kronor och porto.

Som medlem i Reumatikerförbundet får 
du bland annat:
•	 Information	om	reumatiska	sjukdomar.	
•	 Olycksfallsförsäkring	 som	 omfattar	 dina	

resor till och från en aktivitet arrangerad 
av Reumatikerförbundet, -distriktet  eller 
-föreningen. Du är även försäkrad under 
den tid du deltar i arrangemanget.

•	 Möjlighet	 att	 söka	 bidrag	 från	 Reuma
tikerförbundet till bland annat rehabilite-
ringsresor. Du måste ha varit medlem i minst 
tre år för att få söka bidrag.

•	 Medlemstidning	(6	nummer/år)
•	 Delta	 i	 distriktens	 och	 föreningarnas	 ar-

rangemang.
•	 Medlemsrabatter.
•	 Reumatikerförbundets	hemsida	med	mycket	

information för dig som är medlem.
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I Reumatikerförbundets skriftserie ingår

Ankyloserande spondylit - AS (Bechterews sjukdom) Art nr 61051
Artros Art nr 61055

Den reumatiska foten Art nr 61049
Fibromyalgi Art nr 61050

Gikt Art nr 61044
Idiopatisk ledinflammation hos barn och ungdomar Art nr 61056

Osteoporos Art nr 61048
Polymyalgia Reumatika Art nr 61057

Psoriasisartrit Art nr 61058
Reumatiska mjukdelssmärtor Art nr 61052

Reumatoid Artrit - RA Art nr 61053
Sjögrens syndrom Art nr 61059

SLE Art nr 61054
Systemisk skleros (sklerodermi) Art nr 61047

Wegeners och småkärlsvaskuliter Art nr 61043


