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Sammanfattning 

Karpaltunnelsyndrom är den vanligaste formen av nervkompression. Vid förträngning 

av kanalen kan nervus medianus komprimeras vilket ger symptom i handen som 

domningar, känselbortfall, smärtor och atrofier pga. demyelinisering och axonal förlust i 

nerven. En vanlig behandlingsform är kirurgisk dekompression. Elektrofysiologisk 

mätning (neurografi) används för att bekräfta diagnosen karpaltunnelsyndrom och för 

att gradera svårighetsgraden av nervskadan. Syftet med studien är att med neurografi 

över karpaltunneln, följa läkningsförloppet av nervus medianus efter 

karpaltunneloperation och att utvärdera den kliniska användbarheten av en neurografisk 

metod, 7-14 metoden. Vid uppföljning två månader efter karpaltunneloperation har 

patienternas neurografiresultat, latenser, hastigheter och amplituder, förbättrats 

signifikant på gruppnivå. På individnivå visar resultaten att de patienter som hade en 

kraftig påverkan av n medianus pre-operativt förbättrades i högre grad i förhållande till 

dem som hade en lindrigare påverkan. Flera fördelar ses med 7-14 metoden vilket gör 

den till en kliniskt användbar neurofysiologisk metod som bör användas vid utredning 

av karpaltunnelsyndrom.   

 

Nyckelord: Karpaltunnelsyndrom, Neurografi, 7-14 metoden, Post-operativ 

remyselinisering, Axonal återutväxt 
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1. Bakgrund 

1.1 Karpaltunnelsyndrom 

Karpaltunnelsyndrom är den vanligaste formen av nervkompression. I en stor 

populationsbaserad studie är prevalensen av kliniskt säkerställt karpaltunnelsyndrom 4 

% och prevalensen är högre hos kvinnor än hos män (1), vanligast förekommer 

karpaltunnelsyndromet hos kvinnor i 40-60 års ålder (2). Karpaltunnelsyndromet 

uppkommer oftast utan samband med andra sjukdomar men en viss ökad risk att 

utveckla karpaltunnelsyndrom ses vid t ex diabetes mellitus, hypotyreos och 

bindvävssjukdomar. Graviditet är ett tillstånd där karpaltunnelsyndrom kan uppstå 

snabbt, men där symtomen ofta går i regress efter partus (2,3). 

Nervus medianus passerar tillsammans med nio flexorsenor i en trång kanal, 

karpaltunneln, i handleden. Karpaltunneln är omgiven av mellanhandsben och täckt av 

ett ligament, retinaculum flexorum (2,4). Vid förträngning av kanalen kan nervus 

medianus komprimeras och det kan i sin tur ge symptom i form av domningar, 

parestesier, känselbortfall, smärtor och atrofier i den medianusinnerverade delen av 

handen. Debutsymptomen brukar vanligtvis vara nattliga domningar till följd av 

intermittenta konduktionsblock (3). De nattliga domningarna är besvärande, kan 

upplevas som obehagliga och väcker den som drabbats av karpaltunnelsyndrom flera 

gånger per natt. Vanligtvis får man skaka på handen för att få domningarna att släppa 

innan det går att somna om (4). Med tiden sker demyelinisering av nerven vilket i sig 

inte är symptomgivande men neurofysiologiskt ett tecken på att nerven är komprimerad 

och inte mår bra. Till följd av demyeliniseringen kan nerven vid fortsatt kompression 

förlora axon och då kommer patienten att uppleva ihållande känselbortfall och svaghet. 

I senare stadier kan det även tillstöta värk och muskelatrofi inom thenarmuskulaturen 

som innerveras av n medianus (2). Vid en känselnedsättning i fingertopparna förlorar 

patienten finmotoriken, t ex förmågan att knäppa knappar och det är då mycket viktigt 

med operation i form av en dekompression för att nerven ska ha möjlighet att återhämta 

sig och symptomen gå i regress. Smärtor i samband med karpaltunnelsyndrom talar för 

att det inte bara är de grova myeliniserade axonen som är påverkade av kompressionen 

utan att det även finns ett tunnfiberengagemang (5). Patofysiologiskt är det en 

kombination av mekanisk och ischemisk skada till följd av att trycket i karpaltunneln 
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ökar. Normalt är vävnadstrycket i karpaltunneln ca 2 mmHg men det har i kliniska 

studier påvisats vara kraftigt ökat till ca 30 mm Hg hos patienter med 

karpaltunnelsyndrom (2). Kombinationen av ischemisk skada och det mekaniska trycket 

mot nerven leder över tid till förändringar i myelinskiktet runt axonen och ibland även 

till skador på axonen (5).    

1.2 Elektrofysiologisk undersökningsmetod vid karpaltunnelsyndrom 

Elektrofysiologisk mätning (neurografi) är en objektiv undersökning som används för 

att bekräfta diagnosen (2,3,5,6) och för att gradera svårighetsgraden av skadan på 

nerven (7). Vid neurografi stimuleras nerven elektriskt och svarspotentialer uppkommer 

där nervledningshastighet (m/s), distal latens (ms) och amplitud i sensoriska (µV) och 

motoriska (mV) nervfibrer registreras (3). Neurografi är en reproducerbar och kliniskt 

använd laboratorieundersökning som bekräftar den kliniska diagnosen 

karpaltunnelsyndrom hos patienter med en hög sensitivitet och specificitet. 

Sensitiviteten varierar från 80 till 92 % och specificiteten varierar från 80 till 99 % i 

olika studier av patienter med diagnosen karpaltunnelsyndrom beroende på vilken 

population som studerats, vilka kriterier man använt för att bedöma om resultatet är 

patologiskt samt för olika elektrofysiologiska metoder, motoriska respektive sensoriska 

(5,8). Vid tryck på n medianus så är det oftast de sensoriska nervfibrerna som drabbas 

först för att de är känsligare för tryck. Därför bekräftar neurografi på sensoriska 

nervfibrer oftare den kliniska diagnosen karpaltunnelsyndrom än neurografi på 

motoriska nervfibrer (9). Framförallt är det sensoriska tekniker där n medianus jämförs 

med andra nerver utanför karpaltunneln, såsom n ulnaris eller n radialis eller tekniker 

där man jämför segmentet över karpaltunneln med ett intilliggande segment, t ex 7-14 

metoden, som resulterar i förbättrad diagnostisk sensitivitet (9-14). Att jämföra ett 

distalt segment av n medianus med segmentet över karpaltunneln hjälper till att skilja 

karpaltunnelsyndrom från perifer neuropati. Vid karpaltunnelsyndrom får man den 

lägsta nervledningshastigheten över karpaltunneln medan man vid perifer neuropati ser 

lägst nervledningshastighet i det distala segmentet då man använder 7-14 metoden (13). 

Att använda andra kvantitativa sensoriska metoder, t ex vibrametri, för att bedöma n 

medianus funktion ökar inte sensitiviteten eller specificiteten i diagnosticeringen av 

karpaltunnelsyndrom (5). 
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Det typiska förloppet vid ett karpaltunnelsyndrom startar med demyelinisering av 

sensoriska nervfibrer vilket leder till förlängda sensoriska latenser som resulterar i 

sänkta sensoriska nervledningshastigheter. Neurofysiologiskt klassificeras det som lätt 

grad av karpaltunnelsyndrom. Vid måttlig grad av karpaltunnelsyndrom har även de 

motoriska nervfibrerna i nerven påverkats av demyelinisering vilket ger en förlängd 

motorisk distal latens. Sensoriskt kan sedan en axonal förlust ske vilket leder till sänkta 

sensoriska amplituder.  Vid ytterligare påverkan på nerven kommer förlusten av 

sensoriska axon vara så påtaglig att några värden ej är mätbara med neurografi samtidigt 

som den distala motoriska latensen fortsatt är förlängd. Detta tillstånd klassificeras 

neurofysiologiskt som ett svårt karpaltunnelsyndrom (7).  

1.3 Läkning och behandling av karpaltunnelsyndrom 

Vid läkning efter demyelinisering kan myelin återbildas. I lindriga fall där den 

bakomliggande orsaken förväntas försvinna, t ex vid graviditet eller tillfälligt tungt 

manuellt arbete, så sker läkning utan att patienten behöver genomgå någon kirurgisk 

behandling. Vid behov kan konservativ behandling i form av handledsskena ge 

symtomlättnad under läkningsförloppet. I övriga fall sker läkning och återbildning av 

myelinet efter kirurgisk dekompression, vilket innebär klyvning av retinaculum 

flexorum. Vid återbildningen av myelin ses ett kortare internodavstånd och en förändrad 

relation mellan myelintjocklek och axondiameter vilket leder till att 

nervledningshastigheten vanligen ej återgår till ursprungligt värde utan fortsätter vara 

låg även om patienten inte upplever några symtom längre. Återhämtningen, 

remyeliniseringen, kan ske inom loppet av några månader (3).  

En del patienter återfår symtom efter genomgången karpaltunneloperation. Patienter 

som har kvarstående symptom postoperativt, alternativt symtom som återkommer efter 

en kort besvärsfrihet postoperativt är svårbedömda inom klinisk neurofysiologi. Det är 

svårt att bedöma om symtomen beror på en ofullständig klyvning, en ny aktuell 

kompression av nerven eller en helt annan orsak.   

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att med hjälp av neurografi över karpaltunneln, följa 

läkningsförloppet för nervus medianus efter en karpaltunneloperation, genom att 
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jämföra värden pre-operativt med värden registrerade två respektive sex månader 

postoperativt hos patienter med måttlig grad av karpaltunnelsyndrom (7). Resultatet kan 

bidra till att bättre kunna avgöra om en patient med karpaltunnelsyndrom med 

kvarstående symtom postoperativt, alternativt symtom som återkommer efter kort 

besvärsfrihet postoperativt, fordrar en re-operation på grund av en aktuell kompression.   

Syftet är också att utvärdera 7-14 metoden i jämförelse med sensorisk ortodrom 

registrering vid undersökning av n medianus på patienter med måttligt 

karpaltunnelsyndrom.  

1.5 Frågeställningar 

Vid ett normalförlopp efter en dekompression av n medianus, i vilken grad och i vilken 

takt sker återhämtningen, dvs. remyeliniseringen respektive den axonala utväxten, av 

nerven? Vilka fördelar respektive nackdelar ses vid undersökning med 7-14 metoden i 

jämförelse med sensorisk ortodrom registrering av n medianus på patienter med måttligt 

karpaltunnelsyndrom? 

2. Metod 

2.1 Patienter 

Frivilliga patienter med den kliniska diagnosen karpaltunnelsyndrom som var i övrigt 

friska rekryterades från handkirurgiska kliniken på Örebro universitetssjukhus. Patienter 

som tillfrågades var kvinnor och män mellan 25 och 65 år som skulle genomgå operativ 

behandling, öppen kirurgi, med klyvning av retinaculum flexorum. 

Patienter med sjukdomar som påverkade nervsystemet eller läkningsförloppet  

t ex polyneuropati, radikulopati, diabetes mellitus, thyroideasjukdom, bindvävssjukdom 

eller ledsjukdom uteslöts från studien. Patienter som tidigare var opererade eller hade 

genomgått trauma mot handledsregionen uteslöts samt de som använde 

mediciner/droger som kunde påverka de perifera nerverna. Av de patienter som 

undersöktes med neurografi inkluderades de som hade måttlig grad av 

karpaltunnelsyndrom. I en tidigare studie har visats att de patienter som 

neurofysiologiskt har klassificerats med måttlig grad av karpaltunnelsyndrom 

postoperativt vid en subjektiv bedömning upplever att de återhämtat sig bäst efter 
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genomgången karpaltunneloperation (15). Av 33 neurografiundersökta patienter kunde 

18 patienter med måttligt karpaltunnelsyndrom inkluderas i studien (7). Patienterna var 

mellan 25-62 år och 13 stycken var kvinnor och fem var män. Av de 15 patienter som 

exkluderades efter att ha genomgått neurografiundersökning hade fem inga 

neurografiska tecken på kompression av n medianus. Lätt påverkan med endast 

sensoriska förändringar förekom hos sex patienter. Två patienter hade kraftig påverkan 

med bortfall av sensoriska svar och två patienter hade mer generell påverkan på 

nerverna som vid polyneuropati. Samtliga neurografiundersökta patienter opererades 

samma dag som neurografin genomfördes bortsett från en patient med normala fynd 

som avböjde operation.  

2.2 Etiska aspekter 

Patienterna i studien gav skriftligen sitt samtycke till att delta efter att både fått ta del av 

skriftlig och muntlig information, se bilaga 1. Studiens projektplan godkändes av 

regionala etikprövningsnämnden i Uppsala, diarienummer 2012/212.  

2.3 Elektrofysiologisk undersökningsmetod 

Med neurografi, elektrisk stimulering av nerven, uppkommer svarspotentialer där 

nervledningshastighet (m/s) i sensoriska nervfibrer, sensorisk och motorisk amplitud 

(µV resp. mV) och distal latens (ms) i motoriska nervfibrer mättes på patienterna. Vid 

neurografin fick patienterna ligga bekvämt på en undersökningsbrits med armen längs 

med kroppen i ett avslappnat läge. Underarmen var i supinerat läge och vilade på en 

kudde. Samtliga neurografiundersökningar genomfördes av samma biomedicinska 

analytiker på Keypoint EMG-utrustning version 5.11 (SynMed Medicinteknik AB, 

Stockholm Sweden). Ytelektrod användes för stimulering, bipolär stimuleringselektrod 

med filttussar, fixerat interelektrodavstånd 23 mm (Dantec 13L36, SynMed 

Medicinteknik AB, Stockholm Sweden). Vid sensorisk registrering användes bipolär 

registreringselektrod med filttussar, fixerat interelektrodavstånd 23 mm (Dantec 13L36, 

SynMed Medicinteknik AB, Stockholm Sweden). Ag-AgCl elektroder, 10 mm i 

diameter (SynMed Medicinteknik AB, Stockholm Sweden) användes för registrering 

vid motorisk neurografi. Generellt har supramaximal stimulering gjorts. Hudtemperatur 

uppmättes i handflatan och på handryggen i samband med neurografin och var minst 32 



6 
 

grader vid samtliga undersökningstillfällen. Vid hudtemperatur under 32 grader 

värmdes handen med varmt vatten innan undersökningen.   

Pre-operativt undersöktes nervus medianus och nervus ulnaris motoriskt och sensoriskt i 

symtomgivande hand, vilket i 14 fall var höger hand och i 4 fall vänster hand. 

Stimulering av motoriska nervfibrer i n medianus skedde i handledsnivå 8 cm proximalt 

om registreringspunkten. Distal motorisk latens (DML) och motorisk amplitud (CMAP) 

registrerades över m abductor pollicis brevis. Distal motorisk latens mättes från 

stimuleringens start till potentialens start, där den avvek från baslinjen, och amplituden 

mättes från baslinjen till den negativa peaken. Stimulering av sensoriska nervfibrer i n 

medianus skedde vid basen av dig II respektive dig III. Sensorisk amplitud (SNAP) och 

nervledningshastighet (SCV) registrerades ortodromt i handledsnivå över nerven. 

Samtliga sensoriska registreringar medelvärdesbildades minst tio gånger för att få en så 

artefaktfri svarspotential som möjligt. Sensorisk latens mättes från stimuleringens start 

till potentialens första positiva peak. Med hjälp av den sensoriska latensen och avståndet 

beräknades den sensoriska nervledningshastigheten. Sensorisk amplitud mättes till 

potentialens negativa peak från en linje dragen mellan potentialens första och andra 

positiva peak. Sensorisk amplitud, latens och hastighet registrerades även över nervus 

medianus i dig III med den antidroma 7-14 metoden. Stimulering skedde dels palmart, 7 

cm proximalt om registreringspunkten och i handledsnivå, 14 cm proximalt om 

registreringspunkten (13,16). En mittpunkt i handflatan mättes ut genom att dividera 

avståndet, från basen på dig III ner till andra vecket i handleden, med två. Från 

mittpunkten uppmättes sju cm till registreringspunkten på dig III samt sju cm till 

stimuleringspunkten i handledsnivå. Stimulering skedde även över den uppmätta 

mittpunkten, se figur 1. Tillvägagångssättet som användes för att mäta ut registrerings- 

och stimuleringspunkterna i 7-14 metoden garanterade att karpalligamentet låg inom det 

proximala segmentet. Mättekniken är en vedertagen metod på Neurofysiologiska 

kliniken vid Örebro Universitetssjukhus.  

7-14 metoden ger upphov till två svarspotentialer, en vid stimulering palmart och en vid 

stimulering i handledsnivå, se figur 2. Sensorisk latens mättes från stimuleringens start 

till potentialernas negativa peak (peaklatens). Karpallatens bestämdes genom att från 

latensen vid stimulering i handledsnivå subtrahera latensen vid stimulering palmart. 
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Sensorisk amplitud mättes till potentialernas negativa peak från en linje dragen mellan 

potentialernas första och andra positiva peak.  

 
Figur 1. Registrerings- och stimuleringspunkter vid 7-14 metoden. Fotograf Fernberg F. 

 

Figur 2 Registrering i dig III med 7-14 metoden. Den övre svarspotentialen uppkommer vid stimulering 

palmart, 7 cm proximalt om registreringselektroden på dig III. Den nedre svarspotentialen uppkommer 

vid stimulering i handledsnivå, 14 cm proximalt om registreringselektroden på dig III. Latens (ms), 

nervledningshastighet (m/s) och amplitud (SNAP i µV) anges vid registreringen.  

Källa: Registrering från försöksperson i studien på Keypoint EMG-utrustning version 5.11. 

Stimulering i handledsnivå – 
 14 cm proximalt om registreringspunkten 

Stimulering palmart– 
 7 cm proximalt om registreringspunkten 

 

Registreringspunkt dig III 

Karpallatensen räknas fram genom 
att subtrahera den distala latensen 
från den proximala latensen:  
4,6–2,0 = 2,6 ms 
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För att utesluta mer generell neuropati undersöktes även nervus ulnaris pre-operativt. 

Stimulering av motoriska nervfibrer i nervus ulnaris skedde i handledsnivå 8 cm 

proximalt om registreringspunkten. Distal motorisk latens och motorisk amplitud 

registrerades över m abductor digiti minimi. Stimulering av sensoriska nervfibrer i n 

ulnaris skedde vid basen av dig V. Sensorisk amplitud och nervledningshastighet 

registrerades ortodromt i handledsnivå över nerven. Latenser, amplituder och hastighet 

uppmättes på samma vis som tidigare beskrivits för n medianus vid motorisk respektive 

sensorisk ortodrom registrering. Vid uppföljningarna två respektive sex månader efter 

operationen undersöktes enbart nervus medianus motoriskt och sensoriskt (17,18).  

2.4 7-14 metodens reproducerbarhet 

För att studera 7-14 metodens reproducerbarhet vid undersökning av n medianus 

upprepades 7-14 metoden med registrering i dig III vid fem olika tillfällen hos fem 

friska försökspersoner, tre kvinnor och två män. Det gick minst ett dygn mellan 

registreringarna på samma försöksperson. Registrerings- och stimuleringspunkter 

markerades på nytt vid varje undersökningstillfälle.  

2.5 Frågeformulär 

Enbart i syfte att välja ut studiegruppen användes ett bedömningsinstrument, se bilaga 

2. Patientens upplevda besvär graderades med bedömningsinstrumentet bestående av ett 

antal frågor graderade från 1-5 (19). Frågeformuläret besvarades både pre-operativt 

samt vid de två uppföljande undersökningarna två respektive sex månader efter 

operationen. Beräkningar av läkningsförloppet utfördes endast på de patienter som blivit 

besvärsfria eller avsevärt förbättrade efter operationen. 

2.6 Statistisk metod  

Kolmogorov-Smirnov test användes för att bedöma om materialet var normalfördelat. 

Beräkningar med Kolmogorov-Smirnov test visade att några variabler avvek signifikant 

från en normalfördelning. Det faktum i kombination med att antalet observationer är 

relativt få resulterar i att ickeparametriska statistiska metoder används för att beräkna 

genomsnittsvärden, spridning och signifikanta skillnader mellan olika mättillfällen.  
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Data presenteras på individuell nivå samt på gruppnivå som median och kvartiler (q1, 

q3). Wilcoxon signed rank test (två-sidigt) har använts för att identifiera skillnader 

mellan värdena från neurografiregistreringarna gjorda pre-operativt respektive 2 och 6 

månader postoperativt. Statistisk signifikans bestämdes till p < 0,05. Förbättringen på 

gruppnivå för latenser (ms), amplituder (µV) och hastigheter (m/s) mellan 

neurografiregistreringarna gjorda pre-operativt respektive 2 och 6 månader postoperativt 

beräknades och presenteras som median och kvartiler (q1, q3). Variationskoefficienten 

(C.V.) användes som mått för 7-14 metodens reproducerbarhet. Samtliga statistiska 

beräkningar gjordes i IBMM SPSS Statistics Version 20 och Microsoft Excel 2010. 

3. Resultat 

Av de 18 patienter som inkluderades i studien undersöktes samtliga patienter 

preoperativt på sin operationsdag samt 2 månader postoperativt ± 5 dagar och 6 

månader postoperativt ± 6 dagar. Undantag fick göras för en patient som undersöktes 2 

månader + 14 dagar efter preoperativ registrering pga. sjukdom. Vid uppföljande 

undersökning 6 månader post-operativt fick undantag göras för två patienter som 

undersöktes 6 månader + 12 respektive 18 dagar efter preoperativ registrering pga. 

uteblivet besök respektive sjukdom. En patient uteblev helt från uppföljning 6 månader 

postoperativt.  

Enligt frågeformuläret upplevde sig 15 av 18 patienter avsevärt förbättrade efter 

operationen. Tre patienter hade fortfarande smärtor i hand- och handled men hade blivit 

besvärsfria från domningar och stickningar i handen som de upplevde innan 

operationen. Därför gjordes bedömningen att beräkningar av läkningsförloppet kunde 

genomföras på samtliga 18 patienter.   

Individuella data samt median och kvartiler (q1-q3) på gruppnivå för DML (ms), SCV 

dig III (m/s), SNAP dig III (µV), 7-14 karpallatens (ms) och 7-14 SNAP i dig III vid 

stimulering i handledsnivå presenteras i tabell 1. I tabell 2 presenteras patienternas 

förbättring uttryckt som genomsnittliga värden, median och kvartiler (q1-q3), vid 

neurografiregistrering gjord 2 mån post-operativt jämfört med värden registrerade pre-

operativt, 6 mån post-operativt jämfört med värden registrerade pre-operativt samt 6 

mån postoperativt jämfört med värden registrerade 2 mån post-operativt. 
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Statistisk signifikans uppnåddes vid samtliga jämförelser mellan värden registrerade 

preoperativt och värden registrerade 2 mån postoperativt respektive 6 mån post-

operativt, DML (p<0,001) resp. (p<0,001), SCV dig II (p=0,001) resp. (p=0,001), SCV 

dig III (p=0,002) resp. (p=0,002), SNAP dig II (p=0,001) resp.(p=0,001), SNAP dig III 

(p=0,001) resp. (p=0,003), 7-14 karpallatens (p<0,001) resp. (p=0,001) och 7-14 SNAP 

i dig III vid stimulering i handledsnivå (p=0,001) resp. (p=0,001). Vid jämförelse av 

värden registrerade 2 och 6 mån postoperativt förelåg en signifikant skillnad hos 

latenser och hastigheter, DML (p=0,01), SCV dig II (p=0,03), SCV dig III (p=0,009), 7-

14 karpallatens (p=0,007). Det förelåg ingen signifikant skillnad mellan amplituder 

registrerade 2 respektive 6 månader postoperativt, SNAP dig II (p=0,10), SNAP dig III 

(p=0,26), och 7-14 SNAP i dig III vid stimulering i handledsnivå (p=0,06).  

Den signifikanta förbättringen av karpallatensen (ms) och SNAP i dig III (µV) vid 

stimulering i handledsnivå med 7-14 metoden visas i figur 3, 4 och 5. Förbättring av 

karpallatensen visas både pre-operativt jämfört med 2 månader (figur 3) och pre-

operativt jämfört med 6 månader (figur 4). Den signifikanta förbättringen av sensorisk 

nervledningshastighet och sensorisk amplitud vid sensorisk ortodrom registrering visas i 

figur 6 och 7.     

7-14 metodens reproducerbarhet presenteras i tabell 3 och anges som den relativa 

spridningen med variationskoefficienten (C.V.) för karpallatensen (ms). Spridningen 

visas för varje försöksperson och varierar från 2,6 % till 5,3 %.  
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Tabell 1. Individuella resultat samt median och kvartiler på gruppnivå från neurografiundersökning på n medianus pre-operativt samt 2 och 6 månader postoperativt. 
DML, distal motorisk latens (ms), SCV, sensorisk nervledningshastighet (m/s), SNAP, sensorisk nervaktionspotential (µV), 7-14metoden; karpallatens, latens över 
karpalsegmentet (ms), SNAP, sensorisk nervaktionspotential (µV) med registrering i dig III vid stimulering i handledsnivå.  
        
Patient Kön Ålder DML (ms) SCV dig III (m/s) SNAP dig III (µV) 7-14 Karpallatens(ms) 7-14 SNAP dig III (µV) 
   pre-op 2 mån 6 mån pre-op 2 mån 6 mån pre-op 2 mån 6 mån pre-op 2 mån 6 mån pre-op 2 mån 6 mån 

1 M 52 4,2 3,8 3,8 51,7 55,6 53,6 8,2 15,0 9,6 1,6 1,5 1,5 18,0 22,0 16,0 
2 K 61 4,2 4,4 4,3 35,5 42,4 43,9 3,4 7,4 10,0 2,9 2,4 2,1 12,0 27,0 29,0 
3 M 31 4,2 4,3 4,0 48,3 46,7 53,7 17,0 18,0 16,0 1,6 1,6 1,6 26,0 31,0 32,0 
4 K 48 4,2 3,7 3,3 39,4 50,0 60,4 6,1 9,7 16,0 2,6 1,8 1,6 24,0 28,0 44,0 
5 K 51 4,2 3,8 3,6 39,7 48,3 50,0 2,0 3,6 4,5 3,2 2,1 1,9 4,5 20,0 20,0 
6 K 39 4,5 4,2 4,2 x 38,9 41,2 x 2,8 3,3 3,1 2,3 2,2 6,9 10,0 10,0 
7 K 52 6,9 4,8 5,0 x 34,1 36,8 x 1,7 2,2 4,4 3,1 2,8 3,0 5,3 9,4 
8 K 30 4,4 4,2 4,0 43,8 48,2 50,0 5,7 11,0 8,3 2,0 1,7 1,9 11,0 19,0 17,0 
9 K 46 10,2 5,8 5,2 x 32,9 38,6 x 0,9 1,5 5,3 2,8 2,2 2,9 6,4 6,3 
10 M 48 6,5 4,7 4,1 x 44,1 53,4 x 4,6 3,9 x 2,3 1,7 x 13,0 14,0 
11 K 55 4,7 3,8 3,7 40,3 48,3 51,8 8,1 8,3 11,0 2,3 1,9 1,8 30,0 25,0 27,0 
12 K 45 4,9 4,2 4,2 40,0 45,3 46,8 8,4 8,7 13,0 2,7 2,1 2,1 21,0 26,0 34,0 
13 K 59 4,6 4,3 4,2 38,9 46,8 46,6 2,1 5,3 5,4 2,6 2,1 1,9 9,7 16,0 18,0 
14 K 50 5,3 4,4 4,1 x 37,8 40,9 x 7,9 14,0 4,6 2,4 2,1 7,0 24,0 24,0 
15 K 58 4,8 4,4 4,1 34,9 46,7 50,0 3,7 11,0 11,0 3,0 2,1 1,8 7,2 19,0 23,0 
16 M 40 4,3 4,1 bortfall* 46,8 51,7 bortfall* 7,6 8,9 bortfall* 1,9 1,8 bortfall* 23,0 25,0 bortfall* 
17 K 34 4,5 3,8 4,1 40,0 50,0 43,5 28,0 32,0 31,0 2,1 1,7 1,9 35,0 36,0 42,0 
18 M 25 5,3 4,1 3,7 32,6 48,3 53,7 5,8 25,0 27,0 3,3 1,8 1,4 17,0 53,0 52,0 
Median  48 4,6 4,2 4,1 40,0 46,8 50,0 6,1 8,5 10,0 2,7 2,1 1,9 12,0 23,0 23,0 
(q1-q3)  (39-52) (4,2-5,2) (3,9-4,4) (3,8-4,2) (38,9-43,8) (42,8-48,3) (43,5-53,4) (3,7-8,2) (4,8-11,0) (4,5-14,0) (2,1-3,2) (1,8-2,3) (1,7-2,1) (7,0-23,0) (16,8-26,8) (16,0-32,0) 

*bortfall = patient som uteblev vid 6-månaderskontrollen 
x = inget svar 
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Tabell 2. Tabellen visar förbättringar, uttryckt som median och kvartiler (q1, q3), för patienternas latenser, amplituder och 
hastigheter mellan värden registrerade 2 månader post-operativt respektive 6 månader post-operativt minus värden registrerade 
pre-operativt och värden registrerade 6 månader post-operativt minus värden registrerade 2 månader post-operativt. 
DML, distal motorisk latens (ms), SCV, sensorisk nervledningshastighet (m/s), SNAP, sensorisk nervaktionspotential (µV), 
7-14metoden; karpallatens, latens över karpalsegmentet (ms), SNAP, sensorisk nervaktionspotential (µV) med registrering 
i dig III vid stimulering i handledsnivå (n=13-18). 

 Förbättring av latenser (ms), hastigheter (m/s) och amplituder (µV) 

 DML (ms) SCV dig II 

(m/s) 

SNAP dig II 

(µV) 

SCV dig III 

(m/s) 

SNAP dig III 

(µV) 

7-14 karpallatens 

(ms) 

7-14 SNAP dig III 

(µV) 

2 mån post-op  

vs pre-op 
0,5***  

(0,3-0,9) 
7,6** 

(4,3-10,5) 
2,5** 

(1,6-5,8) 
7,9** 

(4,9-10,0) 
3,6** 

(1,3-5,3) 
0,6*** 

(0,4-1,1) 
5,0** 

(3,1-11,8) 

6 mån post-op  

vs pre-op 
0,7*** 

(0,4-1,2) 
7,7*** 

(6,2-12,7) 
4,6*** 

(2,6-6,4) 
8,1** 

(6,0-12,4) 
3,2** 

(2,6-6,8) 
0,9*** 

(0,4-1,4) 
7,7*** 

(5,4-16,1) 

6 mån post-op  

vs 2 mån post-op 
0,2* 

(0-0,3) 
2,0* 

(0-5,6) 
0,3 

(-0,1-2,9) 
2,7** 

(1,5-5,4) 
0,5 

(-0,7-2,6) 
0,2** 

(0-0,3) 
1,0 

(0-4,0) 

Data presenteras som median och kvartiler (q1-q3). 
p < 0,05*,  
p < 0,01** 
p < 0,001*** 

 

 

Tabell 3. 7-14 metodens reproducerbarhet med avseende på karpallatensen (proximal latens-distal latens), 

mätt på fem friska försökspersoner unilateralt vid fem olika tillfällen vid undersökning av n medianus.  

   Försöksperson 

Karpallatens (ms)   1 2 3 4 5 

Medelvärde   1,69 1,35 1,53 1,32 1,51 

Range   1,64-1,78 1,31-1,42 1,46-1,57 1,25-1,41 1,40-1,60 

Standardavvikelse   0,06 0,05 0,04 0,06 0,08 

C.V. (%)   3,6 3,7 2,6 4,5 5,3 
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Figur 3. Karpallatens (ms) med 7-14 metoden pre-operativt vs 2 mån post-operativt (n=17). 

 

 
Figur 4. Karpallatens (ms) med 7-14 metoden pre-operativt vs 6 mån post-operativt (n=17). 
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Figur 5. SNAP (µV) i dig III vid stimulering i handledsnivå med 7-14 metoden, pre-operativt vs 2 mån 

post-operativt (n=17).  

 

 

 
Figur 6. SCV (m/s) vid sensorisk ortodrom registrering i handledsnivå, pre-operativt vs 2 mån post-

operativt (n=13). Stimulering sker i dig III.  
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Figur 7. SNAP (µV) vid sensorisk ortodrom registrering i handledsnivå, pre-operativt vs 2 mån post-

operativt (n=13). Stimulering sker i dig III. 

 

4. Diskussion 

Vid uppföljning två månader efter karpaltunneloperation har patienternas 

neurografiresultat, både latenser, hastigheter och amplituder, förbättrats signifikant på 

gruppnivå. Liknande resultat har rapporterats i andra studier där man tittat på n 

medianus läkningsförlopp efter karpaltunneloperation (20-25). Vid uppföljning 6 

månader post-operativt har hastigheter och latenser förbättrats ytterligare, men ej i 

samma takt och grad som vid uppföljning 2 månader post-operativt (se tabell 2), medan 

man inte kan se någon signifikant förbättring av de sensoriska amplituderna. Heybeli et 

al. (23) rapporterar liknande fynd där den sensoriska amplituden förbättrats signifikant 

mellan pre-operativ registrering och den första uppföljande registreringen tre månader 

post-operativt men där någon ytterligare förbättring inte kan påvisas till den andra 

uppföljande registreringen sex månader post-operativt. Mondelli et al. (25) och 

Ginanneschi et al. (22) rapporterar också signifikanta förbättringar av latenser och 

hastigheter vid första uppföljande registreringen, en månad post-operativt, däremot syns 

signifikant förbättring av sensorisk amplitud vid båda uppföljande registreringarna i ena 

0

5

10

15

20

25

30

35

0 5 10 15 20 25 30 35

2 
m

ån
 p

os
t-

op
 S

N
A

P 
di

g 
II

I (
µV

) 

Pre-op SNAP dig III (µV) 



16 
 

studien (22) medan förbättring av sensorisk amplitud syns först vid den uppföljande 

registreringen sex månader post-operativt i den andra studien (25). En tidig 

återhämtning av de sensoriska amplituderna efter karpaltunneloperationen, precis som i 

denna studie, talar för att den pre-operativa sänkningen av amplituder framför allt beror 

på ett tidigare konduktionsblock, en tillfällig blockering av impulserna i flera axon på 

grund av kompression av nerven, som upphört (26). Det är en mer sannolik förklaring 

än att den tidiga förbättringen av amplituderna beror på axonal utväxt då det i regel tar 

längre tid. 

Det som är unikt med denna studie i jämförelse med andra liknande studier (20-

23,25,26) är att patienterna undersökts med 7-14 metoden. Flera fördelar ses med 7-14 

metoden i jämförelse med sensorisk ortodrom registrering, då registrering sker i 

handledsnivå och stimulering i dig II respektive III. Det var en styrka att man med 7-14 

metoden kunde se att det fanns sensoriskt svar distalt om kompressionsstället i 

karpaltunneln då det proximala svaret saknades. Det talade för att det ändå fanns 

sensoriska axon kvar. Vid en pre-operativ neurografiundersökning kanske ett sådant 

fynd kan hjälpa klinikern att ge patienten en uppfattning om möjligheten till regress av 

de sensoriska symtomen. Om svarspotentialen är förlorad vid den sensoriska ortodroma 

registreringen har man svårt att veta hur utbredd den axonala förlusten är i nerven, om 

nerven är mest påverkad över karpaltunneln, eller om man även har en axonal påverkan 

distalt om kompressionsstället. Av 18 pre-operativt undersökta patienter var det endast 

en patient som med 7-14 metoden inte hade sensorsikt svar vid stimulering i 

handledsnivå, svar fanns dock som tidigare nämnts vid stimulering palmart. I jämförelse 

saknade fem patienter sensoriskt svar vid sensorisk ortodrom registrering pre-operativt. 

En av de fem patienterna som saknade sensoriskt svar vid ortodrom registrering var 

även den som saknade svar vid stimulering i handleden då n medianus undersöktes med 

7-14 metoden. Patienten återhämtade sig bra efter operationen och fick tillbaka 

sensoriska svar både vid undersökning med 7-14 metoden och med sensorisk ortodrom 

registrering. Genom att jämföra segmentet över karpaltunneln med ett intilliggande 

segment, som vid 7-14 metoden, kan man således få en uppfattning om patientens 

symtom framför allt orsakas av permanenta konduktionsblock. Ses en reduktion på mer 

än 50 % av den sensoriska amplituden vid stimulering i handledsnivå, proximalt om 

karpaltunneln, i jämförelse med vid stimulering palmart, distalt om karpaltunneln, kan 
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man misstänka konduktionsblockering. Att patienternas symtom i första hand beror på 

konduktionsblockering är ett prognostiskt gynnsamt fynd, då återhämtningen efter 

karpaltunneloperationen sker betydligt snabbare och mer fullständigt än om man har en 

axonal förlust som orsakar känselbortfall (13).  

7-14 metoden är en antidrom registreringsmetod där registrering sker distalt om 

stimuleringspunkterna. Det är sedan tidigare känt att amplituden är högre hos antidromt 

registrerade sensoriska nervaktionspotentialer (SNAP) i jämförelse med då man 

registerar ortodromt (27). Högre amplituder på SNAP är en fördel dels för att det är 

större chans att den sensoriska svarspotentialen är bevarad, om än med sänkt amplitud, 

då det föreligger en kompression av nerven, dels för att det är lättare att urskilja en 

potential med högre amplitud från bakgrundsaktiviteten, som artefakter. 

Ytterligare en fördel med 7-14 metoden är att man kan bedöma redan 2 månader post-

operativt om patienten har en ny aktuell kompression som måste re-opereras. För att få 

en uppfattning om i vilken takt läkningsförloppet i n medianus sker post-operativt kan 

man titta på spridningen i materialet. Spridningen anges genom kvartilerna för varje 

variabel, och man kan se den första kvartilen (q1), som en nedre gräns för hur mycket 

en patients neurografivärden bör ha förbättrats avseende latens, nervledningshastighet 

och amplitud. För karpallatensen är q1 densamma både 2 och 6 månader post-operativt 

vilket innebär att q1 som motsvarar 0,4 ms är det man kan förvänta sig att patienten 

minst bör ha förbättrats i karpallatens post-operativt. Då det lägsta värdet för hur mycket 

man bör ha förbättrats inte skiljer sig mellan 2 och 6 månader bör man kunna avgöra 

redan 2 månader post-operativt om patienten har en ny aktuell kompression som måste 

re-opereras om man använder sig av 7-14 metoden. Vid sensorisk ortodrom registrering 

sker den största förbättringen av sensorisk nervledningshastighet under de första två 

månaderna efter operationen men patienterna förbättras ytterligare något mellan två och 

sex månader. Skillnaden mellan metoderna skulle kunna förklaras av att man vid 7-14 

metoden mäter enbart över karpalligamentet medan man vid sensorisk ortodrom 

registrering inkluderar den distala delen av nerven.  

En nackdel med 7-14 metoden kan vara att det är ytterligare en undersökning att addera 

vid utredning av karpaltunnelsyndrom och det kan leda till längre undersökningstid.  

En annan nackdel är att det är relativt korta avstånd som man mäter latens på och ett 
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eventuellt mätfel ger större effekt på kortare avstånd än då man mäter över ett längre 

nervsegment (17). 

Vid samtliga neurografiundersökningar genomfördes stimulering i både dig II och III 

vid sensorisk ortodrom registrering. Anledningen till det är att de sensoriska neuronen 

till dig II respektive dig III löper i olika sensoriska grenar palmart (28). Fokus i 

diskussionen läggs på sensorisk ortodrom registrering med stimulering i dig III då 

jämförelser görs med 7-14 metoden där dig III använts som registreringspunkt.  

Den individuella förbättringen av karpallatensen (ms) post-operativt varierar mycket (se 

figur 3). Därför kan det vara svårt att sätta ett nedre gränsvärde för hela gruppen för hur 

mycket man bör ha förbättrats post-operativt efter 2 respektive 6 månader. De intra-

individuella variationerna talar för att om man utfört neurografier på en större grupp 

patienter pre- och post-operativt kunde man grupperat resultaten av karpallatens (ms) 

och sensorisk nervledningshastighet (m/s) i tre grupper med lätt, måttlig och kraftig 

påverkan av karpallatensen respektive den sensoriska nervledningshastigheten. 

Grupperingen kunde då användas för att vid pre-operativa undersökningar prognosticera 

takten och graden av återhämtning av de två variablerna. Det kunde också bidra till att 

man vid post-operativa undersökningar av patienter med kvarstående symptom 

alternativt symptom som återkommer efter kort besvärsfrihet postoperativt, kunde 

avgöra om deras resultat återhämtat sig i den takt man kan förvänta sig beroende på hur 

deras pre-operativa värden såg ut eller om det finns tecken till en ny aktuell 

kompression. När man tittar i figur 3 på de individuella resultaten av karpallatensen 

(ms) pre-operativt jämfört med 2 månader post-operativt kan man se att de patienter 

som hade en kraftig påverkan av n medianus pre-operativt förbättrades i högre grad i 

förhållande till dem som hade en lindrigare förlängning av karpallatensen pre-operativt. 

Resultaten är desamma oavsett metod, 7-14 metoden eller sensorisk ortodrom 

registrering. Man kan även se liknande tendens för sensoriska amplituder. Att de med 

lägst sensoriska amplituder pre-operativt förbättras i högre grad i förhållande till dem 

som inte hade så kraftig påverkan på sensoriska amplituder pre-operativt. Det finns 

dock inte ett lika tydligt samband som vid karpallatens och sensorisk 

nervledningshastighet.  



19 
 

7-14 metodens reproducerbarhet beräknades som variationskoefficienten (C.V.) för 

karpallatensen. Spridningen varierade från 2,6 % till 5,3 %, vilket är jämförbart med 

resultat från tidigare studie (29). Det tyder på att metodfelet är relativt litet och att 

metoden är utförd med noggrannhet. 

Enligt frågeformulären upplevde sig femton av arton patienter besvärsfria eller klart 

förbättrade post-operativt och endast tre patienter hade fortfarande smärtor i hand- och 

handled men var besvärsfria från domningar och stickningar i handen som de upplevde 

innan operationen. Det är känt sedan tidigare att ett vanligt symtom post-operativt kan 

vara smärtor över hand och handled som kan vara upp till några månader. Det är 

relaterat till läkningsförloppet och beror troligtvis på att en viss instabilitet uppstår av 

handledsbenen till följd av klyvningen av retinaculum flexorum (4).  Eftersom 

patienterna var besvärsfria från domningar och stickningar i handen och eftersom 

materialet var relativt litet så inkluderades patienterna trots nedan beskrivna atypiska 

fynd.  

Den första av patienterna (nr 3) som inte kände sig avsevärt förbättrad hade pre-

operativt framförallt motorisk påverkan på n medianus medan de sensoriska latenserna 

och nervledningshastigheterna låg inom nedre gränsområdet. Vid neurografi-

undersökningen 2 månader post-operativt hade inte värdena förbättrats utan snarare 

försämrats något. Vid kontrollen 6 månader post-operativt kände sig patienten bättre 

och de sensoriska värdena hade återhämtat sig medan den distala motoriska latensen 

endast förbättrats i sådan grad att förbättringen skulle kunna utgöras av metodfelet. Det 

är svårt att avgöra om patientens besvär helt och hållet grundade sig i 

karpaltunnelsyndromet eller om patientens symtom hade andra bakomliggande orsaker. 

Den pre-operativa undersökningen på n ulnaris visade inte tecken till att det skulle 

föreligga någon mer generell nervpåverkan, som vid polyneuropati.  

Den andra patienten (nr 14) som inte kände sig avsevärt förbättrad efter 

karpaltunneloperationen hade bortfall av sensoriska svar vid sensorisk ortodrom 

registrering med stimulering i dig III, ordentligt sänkta sensoriska nervlednings-

hastigheter och en förlängd distal motorisk latens på 5,3 ms pre-operativt. Patientens 

värden blev stadigt bättre vid de uppföljande kontrollerna 2 och 6 månader efter 

operationen men hade inte normaliserats (17,18) helt efter 6 månader. Patienten hade 
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haft symtom till och från i mer än 20 år och de symtom som återstod 6 månader efter 

karpaltunneloperationen var framför allt värk över handlederna. Även i det här fallet är 

det svårt att avgöra om patientens restsymtom är relaterade till karpaltunnelsyndromet.  

Den sista av de tre patienterna (nr 17) som inte kände sig avsevärt förbättrad efter 

operationen uppgav framförallt också värk och svaghet som restsymtom efter 

operationen. Patienten hade nästintill normala värden (17,18) 2 månader post-operativt 

men försämrades återigen till den uppföljande kontrollen 6 månader efter operationen. 

Stark misstanke om arbetsrelaterad belastning föreligger då patienten under de första två 

månaderna var sjukskriven men sedan återvände till ett arbete med mycket tung fysisk 

belastning på händer och handleder. Neurografiresultaten vid undersökning 6 månader 

post-operativt talar starkt för att en ny kompression av n medianus utvecklats och dessa 

värden påverkar resultatet på gruppnivå negativt.  

Ytterligare en patient som var atypisk var patient nr 1 som likt patient nr 3 pre-operativt 

endast hade motorisk påverkan och sensoriska värden som bedömdes ligga inom det 

nedre gränsområdet, framför allt var nervledningshastigheten över karpalsegmentet låg 

pre-operativt. Patienten hade tydligt förbättrade värden 2 månader post-operativt och 

kände sig nästintill besvärsfri. Troligtvis berodde patientens symtom enbart på 

konduktionsblockering av n medianus och inte på permanenta tryck som orsakat 

demyelinisering och axonala skador.   

Hade patient 1, 3 och 17 uteslutits hade utfallet blivit något annorlunda. Trots det ses på 

gruppnivå signifikanta förbättringar av patienternas neurografiresultat 2 respektive 6 

månader post-operativt. Hade undersökningar utförts på ett större antal patienter skulle 

det vara möjligt att på individnivå prognosticera takten och graden av återhämtning 

post-operativt vilket skulle vara kliniskt användbart vid utredning av 

karpaltunnelsyndrom. 
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4.1 Slutsats 

Vid uppföljning två månader efter karpaltunneloperation har patienternas 

neurografiresultat, både latenser, hastigheter och amplituder, förbättrats signifikant på 

gruppnivå. Vid uppföljning 6 månader post-operativt har hastigheter och latenser 

förbättrats ytterligare, men ej i samma takt och grad som vid uppföljning 2 månader 

post-operativt. 

De individuella resultaten av karpallatensen (ms) pre-operativt jämfört med 2 månader 

post-operativt visar att de patienter som hade en kraftig påverkan av n medianus pre-

operativt förbättrades i högre grad i förhållande till dem som hade en lindrigare 

förlängning av karpallatensen pre-operativt. Ett större material skulle göra det möjligt 

att på gruppnivå prognosticera takten och graden av återhämtning post-operativt genom 

att gruppera resultaten av karpallatens (ms) och sensorisk nervledningshastighet (m/s) i 

tre grupper med lätt, måttlig och kraftig påverkan av karpallatensen respektive den 

sensoriska nervledningshastigheten. Då kunde man vid post-operativa undersökningar 

av patienter med kvarstående symptom alternativt symptom som återkommer efter kort 

besvärsfrihet postoperativt, avgöra om deras resultat återhämtat sig i den takt man kan 

förvänta sig beroende på hur deras pre-operativa värden såg ut eller om det finns tecken 

till en ny aktuell kompression.  

Med 7-14 metoden ses flera fördelar i jämförelse med sensorisk ortodrom registrering 

vid undersökning av n medianus. Det går att få en uppfattning om det föreligger 

konduktionsblock pre-operativt, metoden ger högre amplituder på sensoriska 

aktionspotentialer och redan två månader post-operativt kan man bedöma om en 

patients neurografivärden har återhämtat sig som förväntat. Ovan nämnda fördelar 

överväger nackdelarna med 7-14 metoden och gör den till en kliniskt användbar 

neurofysiologisk metod som bör användas vid utredning av karpaltunnelsyndrom.   
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5. Omnämnande 

Jag vill tacka min handledare Eva Oskarsson och överläkare Gunilla Ahlsén för 

fantastiskt stöd och många givande diskussioner under mitt magisteruppsatsarbete.  

Jag har känt mig trygg när ni väglett mig under arbetets gång!  

Jag vill även rikta ett stort tack till Neurofysiologen på USÖ som lånat ut en 

neurografiutrustning till mig under datainsamlingen och till personalen på handkirurgen 

på USÖ som tagit emot mig med öppna armar och hjälpt mig med rekrytering och 

bokning av patienter, samt upplåtit lokal för alla patientundersökningar. Ett stort tack 

även till samtliga försökspersoner som utan att tveka kom på uppföljande 

undersökningar efter sin operation, tack! 

Slutligen vill jag tacka min underbara familj som ställt upp på alla sätt och vis när jag 

ägnat mig åt mitt examensarbete, utan ert stöd hade jag inte rott det här arbetet iland! 
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Patientinformation 
Nervus medianus läkningsförlopp efter genomgången karpaltunneloperation 
Bakgrund och syfte 
Du tillfrågas att delta i en studie på patienter med karpaltunnelsyndrom . Vid karpaltunnelsyndrom har 
medianusnerven kommit i kläm i karpaltunneln i handleden. Syftet med studien är att med hjälp av 
elektrofysiologisk mätning (neurografi) över karpaltunneln följa läkningsförloppet för medianusnerven 
efter en karpaltunneloperation.   
 

Förfrågan om deltagande 
Du får den här informationen av handkirurgen på USÖ för att du bedöms vara en lämplig 
studiedeltagare. Kontakta ansvariga per telefon om du är intresserad av att delta i studien. Vid 
telefonkontakten får du möjlighet att ställa frågor om studien och ditt eventuella deltagande. En 
samtyckesblankett bifogas denna patientinformation.  
 

Hur går studien till? 
Neurografiundersökningen är helt ofarlig och går till på så vis att man stimulerar nerven med små 
elektriska stötar. Stimuleringen ger upphov till svar från nerven som analyseras i en dator. Man 
stimulerar och registrerar svar med små metallelektroder som tejpas på huden. Den elektriska 
stimuleringen är svag och upplevs av de allra flesta som lindrig. Det kan kännas lite obehagligt då det 
pirrar och sticker lite grann på huden där man stimulerar och det kan rycka lite lokalt i musklerna i 
handen. Undersökningen genomförs innan operationen samt två respektive sex månader efter 
operationen för att man ska kunna följa läkningsförloppet hos nerven. Undersökningen tar ca 30 
minuter att genomföra varje gång och du får sitta bekvämt i en fåtölj med armen vilande på ett armstöd. 
Du kommer även att få besvara ett frågeformulär som handlar om vilka symtom du upplever samt vilken 
eventuell medicin du använder.  
 

Vilka är riskerna? 
Det föreligger inga kända risker. Registreringen genomförs av en biomedicinsk analytiker som är väl 
förtrogen med metoden. Metoden används som rutinundersökning vid neurofysiologiska avdelningar.  
 

Finns det några fördelar? 
Du får genomgå två uppföljande undersökningar efter karpaltunneloperationen på den nerv i handen 
som varit komprimerad. Dessa undersökningar ingår inte rutinmässigt efter en karpaltunneloperation. 
En del patienter återfår symtom efter genomgången karpaltunneloperation och betydelsen med studien 
är att få ytterligare kunskap om läkningsförloppet efter en karpaltunneloperation. Resultatet kan bidra 
till att vi bättre kan avgöra om en patient med karpaltunnelsyndrom med kvarstående symtom efter 
operation fordrar ytterligare en operation på grund av en aktuell kompression.  

Hantering av data och sekretess  
Samtliga personuppgifter är sekretessbelagda och data kommer att presenteras på ett sådant sätt att 
enskild person inte kan identifieras. Undersökningsdata är registrerade elektrofysiologiska svar i form av 
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kurvor och värden samt besvarade frågeformulär. Undersökningsdata lagras lokalt i 
undersökningsapparaten samt skrives ut och förvaras i en pärm i ett låst rum på Örebro universitet. De 
värden som registreras kommer även att föras in i ett undersökningsprotokoll (exceldokument) som 
sparas avidentifierade på en server på Örebro universitet. Frågeformulären förvaras även de i låst rum 
på Örebro universitet. Personuppgiftsansvarig är Örebro universitet.  
Enligt personuppgiftslagen (PuL) har du rätt att gratis en gång per år få ta del av de uppgifter om Dig 
som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Kontaktperson är Gunilla Ahlsén, 
Neurofysiologiska avdelningen, Universitetssjukhuset Örebro, telefon 019-602 21 07. 
 

Hur får jag information om studiens resultat? 
Studiens resultat kommer att skickas hem till dig, om du så önskar, efter det att resultatbearbetningen 
är klar. 
 

Försäkring, ersättning 
Patientförsäkring finns. Det utgår ingen ersättning. Reseersättning utgår i form av att kallelsen till 
besöket kan nyttjas som bussbiljett inom länstrafiken.  
 

Frivillighet  
Det är helt frivilligt att delta i studien och du kan när som helst välja att avbryta utan att ange någon 
specifik anledning. Du tillförsäkras gott omhändertagande och vård även om du inte vill delta i studien.  
 

Ansvariga 
Gunilla Ahlsén, med Dr 
Överläkare 
Neurofysiologiska avdelningen 
Universitetssjukhuset Örebro 
019-602 21 97 
 
Eva Oskarsson, med Dr 
Enhetschef och universitetslektor 
Institutionen för hälsovetenskap och medicin 
enheten klinisk medicin 
Örebro universitet 
019-30 37 22 

Ulrika Fernberg 
Leg biomedicinsk analytiker och universitetsadjunkt 
Institutionen för hälsovetenskap och medicin 
enheten klinisk medicin 
Örebro universitet 
019-30 30 54 alternativt 070-642 70 49 
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Samtyckesformulär 

Nervus medianus läkningsförlopp efter genomgången karpaltunneloperation 

 
Jag samtycker till att delta i studien som kommer att genomföras i enhetlighet med den 
skriftliga information jag tagit del av. Jag har även fått muntlig information och haft möjlighet 
till att ställa frågor om studien. Deltagandet i studien är helt frivilligt och jag kan när som helst 
välja att avbryta utan att ange någon specifik anledning. Jag tillförsäkras gott omhändertagande 
och vård även om jag inte vill delta i studien. Jag ger mitt tillstånd till behandling av 
personuppgifter enligt beskrivningen i forskningspersonsinformationen.  

 

 

Namnunderskrift 
 
 
 

Datum 

Namnförtydligande 
 
 
 

Ort 
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Besvara frågorna utifrån hur du upplevt dina symtom under ett ”vanligt” dygn de 
senaste två veckorna. Ringa in ett svar på varje fråga.  

Namn:                   Pre-op        2 mån        6 mån                                                                              

Hur svår är hand- eller handledssmärtan som du har under natten? 
1. Jag har ingen hand- eller handledssmärta på natten 
2. Lindrig smärta 
3. Måttlig smärta 
4. Svår smärta 
5. Mycket besvärande smärta 
 
Hur ofta har hand- eller handledssmärta väckt dig under en ”vanlig” natt under de senaste två 
veckorna? 
1. Aldrig 
2. En gång 
3. Två eller tre gånger 
4. Fyra eller fem gånger 
5. Mer än fem gånger 
 
Har du vanligtvis smärta i hand eller handled under dagen? 
1. Jag har aldrig smärta på dagen 
2. Jag har lindrig smärta på dagen 
3. Jag har måttlig smärta på dagen 
4. Jag har svår smärta på dagen 
5. Jag har mycket besvärande smärta på dagen 
 
Hur ofta har du hand- eller handledssmärta under dagen? 
1. Aldrig 
2. En eller två gånger 
3. Tre till fem gånger 
4. Mer än fem gånger   
5. Smärtan är konstant under dagen 

Hur länge, i genomsnitt, varar en period med smärta under dagen? 
1. Jag har aldrig smärta på dagen 
2. Kortare än 10 minuter 
3. 10 till 60 minuter 
4. Längre än 60 minuter 
5. Smärtan är konstant under dagen  
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Har du domningar i handen? 
1. Nej 
2. Jag har lätta domningar 
3. Jag har måttliga domningar 
4. Jag har svåra domningar 
5. Jag har väldigt svåra domningar 
 
Är du svag i hand eller handled? 
1. Nej 
2. Lite svag 
3. Måttligt svag 
4. Kraftigt svag 
5. Mycket kraftigt svag 

 Har du stickningar i handen? 
1. Inga stickningar 
2. Lätta stickningar 
3. Måttliga stickningar 
4. Kraftiga stickningar 
5. Mycket kraftiga stickningar 
 
Hur kraftiga är domningar och stickningar under natten? 
1. Jag har inga domningar eller stickningar under natten 
2. Lätta  
3. Måttliga 
4. Kraftiga 
5. Mycket kraftiga 

Hur ofta, under en ”vanlig ”natt de senaste två veckorna, har domningar eller stickningar i handen 
väckt dig?  
1. Aldrig 
2. En gång 
3. Två eller tre gånger 
4. Fyra eller fem gånger 
5. Fler än fem gånger 
 
Har du svårigheter att greppa och använda små saker så som nycklar eller pennor? 
1. Inga svårigheter 
2. Lätta svårigheter 
3. Måttliga svårigheter 
4. Stora svårigheter 
5. Mycket stora svårigheter 
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En vanlig dag de senaste två veckorna har mina symtom från hand och handled lett till att jag haft 
svårigheter att utföra följande aktiviteter. Ringa in ett nummer som bäst beskriver din förmåga att 
utföra aktiviteterna. 

Aktivitet           Inga                     Lätta               Måttliga              Stora             Mycket stora 
      svårigheter        svårigheter      svårigheter       svårigheter    svårigheter 
 

Skriva        1        2        3         4          5 
Knäppa knappar       1        2        3         4          5 
Hålla i en bok medan du läser    1        2        3         4          5 
Hålla i en telefon       1        2        3         4          5 
Öppna en burk       1        2        3         4          5 
Hushållssysslor       1        2        3         4          5 
Bära matkassar       1        2        3         4          5 
Tvätta dig och klä dig       1        2        3         4          5 

 

Jag äter följande mediciner: 
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