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I hånd- og fingerled
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Leddegigt er en alvorlig sygdom, der påvirker mange 
led, ikke mindst i hånden og fingrene. Ofte angribes 
mange af kroppens led af en betændelses lignende 
tilstand . Det kan føre til, at ledbrusken og nogle 
gange  også den underliggende knogle og omgivende 
ledkapsel ødelægges .

Lidelsen rammer omkring 1% af 
befolkningen  og er mere almindelig  
hos kvinder  end hos mænd. En 
betydelig  del af patienterne med 
leddegigt får behov for kirurgisk 
behandling  - ikke sjældent pga. skader 
i deres håndled og hænder.

Årsager til leddegigt i 
håndled og fingrene
Årsagen til leddegigt er ukendt, 
men en vis arvelighed synes at være 
dokumenteret.  Muligvis er der tale 
om en tilstand, hvor immunsystemet 
aktiveres  af bestanddele i leddene – 
en slags allergi overfor én selv.

Symptomer på 
leddegigt  i håndled og 
fingrene

Leddegigt er en sygdom, der rammer  
hele kroppen, og dermed giver 
symptomer  fra mange led. Den 
udvikler  sig oftest langsomt, hvor 
symptomerne udvikler sig gradvist. 

Ledsymptomerne omfatter hævelse , 
varme og ømhed. Når der ind træder 
skader på brusken, bliver bevægelig-
heden nedsat, og der er smerter ved 
brug af de angrebne led. Leddene 
bliver stive efterhånden.

Der er desuden almene symptomer 
såsom træthed og igangsætnings-
besvær. Morgen stivhed er karak-
teristisk  pga. væskeophobning i og 
omkring leddene, når de er i hvile 
om natten. Symptomerne varierer 
som regel i styrke med gode og 
dårlige perioder. I nogle tilfælde kan 
sygdommen  gå helt i ro.

Behandling af leddegigt 
i håndled og fingrene
Sygdommen kan ikke helbredes,  
men det er muligt at bremse 
sygdoms udviklingen ved en tvær-
faglig behandling.  De medicinske 
behandlings muligheder er blevet 
betydeligt bedre de senere år. Kirurgisk  
behandling kan komme på tale, hvis 
sygdommen har angrebet et eller 
flere led i en sådan grad, at funktionen 
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af hånden og fingrene nedsættes, 
eller hvis smerterne ikke kan lindres 
medicinsk. 

Den kirurgiske behandling må i 
høj grad tilpasses den enkeltes 
situation . Kirurgisk er det muligt at 
stivgøre nogle  af de ramte led eller 
indsætte ledproteser. Ved ledde-
gigt i håndleddet  vil en stivgørende 
operation  være løsningen.

Ledprotese kan kun komme på tale 
ved leddegigt i fingerled. Det vil give 
en vis funktion af leddet.

Forundersøgelse
Inden beslutningen om en operation 
af hånden / fingeren kommer du 
til for undersøgelse hos en af vores 
special læger i håndkirurgi. 

Ved forundersøgelsen fortæller du om 
dine symptomer og ønsker. Special-
lægen undersøger din hånd / finger, 
og der skal desuden foreligge et 
røntgenbillede. Ud fra dette vurderer 
speciallægen omfanget af leddegigten 
og forklarer dig hvilke behandlings-
muligheder, der foreligger. Sammen  
beslutter I, om en stivgørende 
operation  eller evt. en ledprotese er 
det rette for dig. Speciallægen vil i så 
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fald gennem gå forløbet samt mulige 
bivirkninger og komplikationer med 
dig. I taler desuden om, hvad du kan 
forvente dig af operationen og vigtig-
heden af genop træningen. 

Forventninger
Formålet med operationen er først 
og fremmest at lindre smerterne. 
Langt de fleste bliver godt tilfredse 
med resultatet og oplever lindring af 
smerterne. 

Hvis du har fået foretaget en stiv-
gørende operation af leddet, vil du 
ikke kunne bevæge leddet op og ned 
samt for håndleddets vedkommende 
fra side til side. Efter indsættelse af 
protese i fingerled vil du genvinde 
bevægeligheden. 

Det kan tage lang tid, før der ikke er 
smerter længere, så det er vigtigt, at 
du har tålmodighed i efterforløbet. 
Der vil være hævelse og en vis ømhed 
i leddet i måneder efter behandlingens 
afslutning.

Forberedelse
Vi anbefaler, at du inden operationen 
har læst denne folder samt folderen 
”Generel  vejledning i forbindelse med 
din operation ”.

Faste
Du aftaler med speciallægen ved 
for undersøgelsen, hvordan du skal 
bedøves til operationen.

Du får enten en nerveblokade 
(blokade),  hvor hele armen er bedøvet 
eller du får en fuld bedøvelse. Du skal i 
begge tilfælde møde fastende.

Pause med medicin
Se angående dette i folderen ”Generel  
vejledning i forbindelse med din 
operation ” eller ”Vanlig medicin i for-
bindelse med din operation”.

Dagkirurgi (ambulant)
Operationen bliver lavet som dag-
kirurgi, og du kan forvente at være 
klar til at blive udskrevet nogle timer 
senere samme dag.

Operation
Operationen varer fra ½ - 2 timer. 
Varigheden  afhænger af hvilken 
operation,  der er tale om. 

Hånden sprittes af 2 gange for at 
desinficere  huden.

Operationen bliver lavet i blod-
tomhed. Dvs. der bliver lagt en stram 
blodtryksmanchet på overarmen. 
Denne nedsætter  blodtilførelsen til 
hånden under operationen. Dermed 
får speciallægen bedre forhold under 
operationen. 

Stivgørende operation
Ved operationen fjernes den dårlige 
brusk imellem knoglerne i det syge 
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led. Evt. supplerer man med en eller 
flere stålstifter (K-tråde) eller en skinne 
i leddet, som er med til at holde 
ledfladerne sammen, så de kan vokse 
sammen. 

For at fremme helingen ved stiv-
gørelse af håndleddet, bliver der 
taget knoglevæv fra hoftekammen, 
og dette knoglevæv placeres mellem 
ledfladerne. 

Efter operationen bliver der lagt en 
skinne på håndleddet.

Der kommer plaster på ved hoften, 
hvor man har taget lidt knoglevæv.

Indsættelse af ledprotese 
Den dårlige brusk og lidt af knoglen  
på de to ledflader fjernes, og 
protesedelene  sættes fast.

Efter operationen bliver der lagt en 
skinne på fingeren. 

Ved begge operationstyper bliver der 
givet antibiotika forebyggende mod 
infektion, og der bliver lagt lokal-
bedøvelse i sårene ved operationens 
afslutning.

Efter operationen
Efter operationen taler du med 
special lægen og sygeplejersken, 
som informerer om planen og 
evt. forholds regler i tiden efter 
operationen. 

Smerter
For at undgå blødning og mindske 
smerter er det meget vigtigt, at du 
holder  hånden højt hævet de første 
døgn.

Både lokalbedøvelse af hånden og en 
nerveblokade af hele amen vil give 
smerte lindring i de første timer. En 
nerveblokade virker i 12 - 24 timer. 

Der kan på trods af blokaden 
være smerter umiddelbart efter 
operationen,  og vi anbefaler, at du 
på operationsdagen starter med fast 
smertestillende medicin. Det vil være 
i form af håndkøbsmedicin eventu-
elt suppleret med stærkere smerte-
stillende medicin. Det er vigtigt, at 
du starter med at tage fast smerte-
stillende medicin, inden virkningen 
af blokaden ophører. Derved har du 
smertestillende medicin i blodet, når 
virkningen af blokaden forsvinder. 

Efter stivgørende operation
Du må ikke tage smertestillende gigt-
medicin (NSAID), da det kan nedsætte 
knoglehelingen.

Aktivitet
Efter operationen skal du holde 
hånden  højt hævet de første døgn for 
at mindske smerter og hævelse.

Har du fået en nerveblokade, har du 
ikke fuld kontrol over armen, så længe 
blo kaden virker. Du får derfor en 
slynge på, som armen kan hvile i, indtil 
du har kontrol over armen igen.
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Efter udskrivelsen
Smerter
Der vil være smerter i hånden 
/ fingeren  efter operationen. Vi 
anbefaler,  at du tager smertestillende 
medicin med faste intervaller. Af 
hensyn til smerter bør du forholde dig 
i ro de første døgn. Du må forvente 
at have behov for smertestillende 
medicin  i nogle uger.

Hævelse
For at undgå hævelse i hånd og fingre 
er det vigtigt, at du holder hånden 
over hjertehøjde. Dette gælder også 
om natten. Du kan fx have en stor 
pude i sengen, som armen kan hvile 
op af. Du bør også lave pumpeøvelser 
for at forebygge hævelse. Det gør du 
ved at række armen i vejret og herefter 
knytte og strække fingrene i et roligt 
tempo i ca. 1 minut. Gentag dette 
mange gange i løbet af dagen.

Skinne
Skinnen skal blive siddende, indtil du 
kommer til ambulant opfølgning. 

Bad
Skinnen må ikke blive våd. Ved bruse-
bad må du beskytte den med en 
plastikpose,  der lukkes med tape 
omkring armen.

Forbinding på hoften kan du tage af 
efter 1 døgn, og derefter behøver du 
ikke have plaster på længere med 
mindre det væsker fra såret.

Aktivitet og daglige gøremål
Daglige gøremål kan du genoptage i 
det omfang, du kan.

Undgå at svinge og lave for meget 
med armen, mens hånden er nedad. 
Dette giver mere hævelse af hånden.

Arbejde og sygemelding
Du skal regne med at være sygemeldt 
i 2 - 8 uger. Hvis du har hårdt fysisk 
arbejde, kan denne periode være 
længere. 

Sport
Du bør ikke dyrke sport, så længe du 
er sygemeldt (2 - 8 uger). 

Genoptræning
Behovet for genoptræning afhænger  
af hvilken operation, der er fore-
taget. Genoptræningen kan foregå i 
kommunalt  eller privat regi. Vi skriver 
en henvisning til dig.

Fjernelse af tråde og opfølgning
Efter 2 uger skal du have skinnen af, 
og trådene fjernet. Det får du gjort hos 
os, hvis ikke andet er aftalt. Efter stiv-
gørende operation får du herefter en 
bandage eller gips på. Hvor længe du 
skal have bandage / gips på afhænger 
af hvilken operation, der er foretaget.

Efter yderligere nogle uger kommer 
du til røntgenkontrol og fjernelse af 
bandagen / gipsen.
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Mulige bivirkninger og 
komplikationer 

Infektion
I forbindelse med en operation er 
der altid en lille risiko for, at der kan 
komme infektion i såret. 

Føleforstyrrelser
Der kan være føleforstyrrelser i 
operations området i en lang periode 
efter operationen. Det skyldes, at 
nogle af de små følenerver i huden 
er blevet skåret over. De vil vokse 
sammen  igen, men det kan tage lang 
tid, inden følesansen bliver normal 
igen (½ - 1 år).

Manglende heling efter 
stivgørende  operation
Ved stivgørende operation er der risiko 
for, at knoglen ikke heler. Dette ses 
oftest hos rygere og hos patienter, der 
tager gigt medicin.

Smerter ved hoftekammen
I den første tid efter operationen vil du 
have smerter ved hoftekammen, hvis 
der er taget knoglevæv herfra.
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