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Akuta handskador  

 

Handläggning av handskador  

Fall där ingen tveksamhet råder, operationsanmäles direkt. Frakturer där 
tveksamhet råder, diskutera fallet på morgonronden. I Falun opereras alla 
typer av frakturer samt nervskador och flexor-/böjsenskador inklusive 
träning postoperativt. 

 

Urakuta 
Amputationer på tumme, amputationer på mer än ett finger samt 
amputationer på barn skall ALLTID diskuteras med handkirurg UAS/Örebro 
akut, oavsett tid på dygnet. Om patienten skickas dit för replantation finns 
det ’amputat-boxar’ som amputatet ska transporteras i. Viktig att linda in 
amputatet i fuktiga, dock MYCKET kraftig urkramade kompressor. Avstäm 
vid oklarheter med mottagande enhet. 

 

Jourtid 
Daniel Muder nås för diskussioner varje dag fram till 22:00 på sin privata 
telefon (072-202 75 96). Vid osäkerhet kring skada och utbredning, 
avseende nerv-/senskador, ge information att patienten får komma 
fastande till ort mott kl 08:15 nästkommande dag för bedömning av 
specialist. Meddela mottagning att patient kommer, de tar kontakt med 
handkirurg för bedömning. Om ingen handkirurg är i tjänst tas kontakt med 
Daniel M dagtid för hjälp med planering.  

Specialfall 
 Handledsluxation: försök till sluten reponering jourtid, först på akuten. Om detta inte fungerar 

på op/narkos. Diskussion med Daniel M angående vidare handläggning dagtid därefter, nås 
dagtid även helger från 07:00 på sin privata telefon. 

 Injektionsskador/högtryckinjektionsskador: alltid akut handläggning. Inläggning för 
observation kompartment, om exempelvis vatten eller luft injicerats. Akutoperation med 
debridering om exempelvis olja har injicerats, nattetid eventuell kontakt med handkirurgjour. 
Kontakt med Daniel M fram till 22:00 vid behov. 

 Högenergiskador (snöscooter, MC, falltrauma från hög höjd mm): koppla in hand-teamet för 
planering. 
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Dagtid 
Kontakt vid behov med någon läkare i handteamet för frågor eller 
diskussioner kring bedömning och handläggning. Finns ingen till hand kan 
man ringa Daniel M. 

 

Elektiva 
Inga remisser skickas utan kontakt med handteamet först, för 
godkännande. 


