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En almindelig årsag til smerter i albuen  
og/eller følelsesløshed og prikken i ring- og 
lillefinger kan skyldes nervekompression 
i albuen. Denne sygdom omtales ofte som 
kubitaltunnelsyndrom eller ulnarisneuropati. 
Den prikkende og følelsesløse fornemmelse 
ligner den følelse, man oplever, når man 
banker albuebenet ind i noget, da det er 
denne samme nerve, der bliver klemt i begge 
tilfælde.

Sygdommen er den næsthyppigste 
nerveafklemningslidelse i overekstremiteterne 
efter karpaltunnelsyndrom.

Følelsesløshed og prikken i 
denne side af hånden kan 
indikere, at du lider af 
kubitaltunnelsyndrom.

FØLELSES-
LØSHED

PRIKKEN BRÆNDENDE 
FORNEM-

MELSE

SVÆKKET 
KRAFT I 
HÅNDEN

Symptomer

Symptomer på kubitaltunnelsyndrom viser sig 
typisk i ring- og lillefinger og videre op i albuen.

Disse oplysninger skal ikke erstatte profes-
sionel lægefaglig rådgivning, diagnose eller 
behandling. De skal ikke betragtes som en 
erstatning for og må ikke anvendes alene 
i forbindelse med specifikke lægefaglige 
anbefalinger. 

Tal med din 
læge, hvis du har 
spørgsmål eller 
bekymringer.
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Nervus ulnaris

Fascie

Hævelse i 
kubitaltunnelen
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Nervus ulnaris forsyner lille- og ringfinger med følesans. Den 
er også ansvarlig for kontrollen af flere af de små muskler i 
hånden.

Nervus ulnaris sidder mellem to fremtrædende knogledele i 
albuen: Den mediale epikondyl i den indvendige del af albuen 
og olecranon på bagsiden af albuen.

Der er en kanal eller tunnel (kubitaltunnelen) mellem de 
to fremtrædende knogledele, hvorfra nervus ulnaris udgår. 
Tunnelen er dækket af et lag fibrøst væv i armen kendt som 
fascie. Nerven kan blive trykket eller klemt, når den passerer 
igennem denne tunnel.

Årsager

HVAD KAN FORÅRSAGE DET?
For de fleste patienter er den egentlige årsag til kubitaltunnel-
syndrom ukendt. Forskellige sygdomme og ensidige gentagne 
aktiviteter kan være forbundet med udviklingen af  
kubitaltunnelsyndrom.

ANDRE SYGDOMME
Diabetes, frakturer, dislokationer, gigt, tumorer 
og infektion i albuen kan øge risikoen for 
kubitaltunnelsyndrom. 

GENTAGEN BØJNING 
Gentagen bøjning af albuen og tilbagevendende 
mindre traumer kan også være forbundet med 
udviklingen af kubitaltunnelsyndrom. 

HVORDAN OPSTÅR DET?

KONSTANT TRYK
Konstant tryk på nerven eller overdreven 
nervemobilitet kan også være en årsag.



4

IKKE-KIRURGISK
Ikke-kirurgiske behandlingsmuligheder kan forsøges, inden man 
vælger kirurgi, og kan omfatte fysiske livsstilsændringer, skinner, 
anti-inflammatoriske lægemidler og orale eller injicerede steroider.

KIRURGISK
Afhængigt af symptomer og sværhedsgraden af patientens sygdom, 
og hvis ikke-kirurgiske tiltag mislykkedes, er kirurgi den næste 
tilgang til at opnå symptomlindring. Den mest almindelige type 
kirurgi, der anvendes til behandling af kubitaltunnelsyndrom, er 
dekompression af nervus ulnaris, hvor man giver mere plads til 
nerven (også kendt som kubitaltunneludvidelse).

Dekompressionskirurgi (kubitaltunneludvidelse)

Der er to primære kirurgiske tilgange til dekompression af nervus 
ulnaris: Åben kirurgi og endoskopisk kirurgi. Selvom de to 
dekompressionsindgreb har lignende succesrater, har endoskopisk 
kirurgi flere fordele, som er værd at overveje for patienten, inden 
vedkommende får foretaget et kirurgisk indgreb.

Behandling

ENDOSKOPISK KIRURGI
• 2-3 cm lang incision

• Færre postoperative smerter

• Kortere restitutionstid

ÅBEN KIRURGI
• 10-14 cm lang incision

• Større operationsar

• Lang restitutionstid
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ENDOSKOPISK KIRURGI
Rettesnoren for dette minimalinvasive indgreb er at minimere 
de postoperative smerter ved at undgå en lang incision langs 
indersiden af armen som ved åben kirurgi.

Endoskopisk kirurgi er yderst effektivt og er blevet anvendt i 
over 20 år. Indgrebet resulterer i potentielt færre postoperative 
smerter, kun et lille ar og giver generelt patienterne mulighed for 
at genoptage flere af deres normale aktiviteter inden for kort tid.1 

Under endoskopisk kirurgi:

Der foretages en lille incision (2-3 cm langt) mellem 
den mediale epikondyl og olecranon (de to knogler i 
albuen).

Kirurgen indsætter derefter et lille kamera monteret 
på et kirurgisk skæreinstrument kaldet SmartRelease®. 
Instrumentet gør det muligt for kirurgen at se ind i 
kubitaltunnelen ved hjælp af en videoskærm.

Kirurgen kan derefter foretage en præcis incision 
i fascie (fibrøst væv oven på kubitaltunnelen) med 
SmartRelease®-systemets udtrækkelige knivblad for 
at lette trykket på nerven uden at beskadige nervus 
ulnaris.

Når tilstrækkelig fascie er frigjort, trækkes knivbladet 
tilbage, og instrumentet trækkes ud. Incisionen sys og 
forbindes.
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Under åben kirurgi:

Der foretages en incision mellem den mediale epikon-
dyl og olecranon (de to knogler i albuen). Incisionen 
er ca. 6 cm distalt (ned) og 6 cm proksimalt (op).

Først lokaliserer kirurgen nervus ulnaris for at undgå 
utilsigtet laceration, hvorefter fascie deles for at lette 
trykket på eller afklemning af nerven.

Når fascie er frigjort i både proksimal og distal 
retning, lukker kirurgen incisionen med suturer og 
bandager, eller forbinder armen.

Denne metode er effektiv, men også betydelig invasiv, og 
der er risiko for, at patienten får et markant ar og længere 
restitutionstid.

ÅBEN KIRURGI
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Spørg din læge
Hvis du har brug at blive behandlet for 
kubitaltunnelsyndrom, vil din læge hjælpe dig 
med at træffe en informeret beslutning ved at 
forklare behandlingsmulighederne samt de risici og 
kontraindikationer, der er forbundet med en given 
behandling.
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LIT-CUBITAL-PATIENT REV A

Disse oplysninger skal ikke erstatte lægefaglig rådgivning. 

Disse oplysninger er beregnet til at give dig en bedre forståelse af 
karpal- og kubitaltunnelsyndrom og de tilknyttede kirurgiske 
indgreb. Kun din læge kan diagnosticere og bestemme din egnethed 
til behandling og dine behandlingsmuligheder. Den bedste måde at 
få fuldstændige oplysninger og svar på specifikke spørgsmål er at 
konsultere din læge. 

MicroAire Surgical Instruments giver ingen garanti for, at du vil opnå 
et bestemt behandlingsresultat, eller at du vil være en egnet kandidat til 
SmartRelease®-behandling.
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