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En vanlig årsak til smerte i albuen og/
eller nummenhet og kribling i ring- og 
lillefingeren, kan være at det er en nerve i 
klem i albuen. Denne tilstanden refereres 
ofte til som kubitaltunnelsyndrom eller 
ulnaris nevropati. Følelsen av kribling 
og nummenhet ligner på følelsen når du 
slår albuspissen, siden den samme nerven 
klemmes i begge tilfeller.

Etter karpaltunnelsyndromet, er 
kubitaltunnelsyndromet det nest vanligste 
nerveimpulsproblemet i den øvre 
ekstremiteten.

Nummenhet og kribling 
på denne siden av hånden 
kan være en indikasjon på 
kubitaltunnelsyndrom.

NUMMENHET KRIBLING SVIENDE 
FØLELSE

SVEKKET 
HÅNDGREP

Symptomer

Symptomer på kubitaltunnelsyndromet oppleves 
vanligvis i ring- og lillefingeren, og vil bevege seg 

opp til albuen.

Denne informasjonen er ikke en erstatning 
for profesjonelle medisinske råd, diagnoser 
eller behandling. Den er ikke en erstatning 
for og bør ikke ligge til grunnlag for spesi-
fikke medisinske anbefalinger. 

Snakk med legen 
din hvis du har 
spørsmål.
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Ulnarisnerven

Fascie

Opphovning i 
kubitaltunnelen
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Ulnarisnerven sørger for at du har følelse i ring- og 
lillefingrene. Den brukes også til å kontrollere flere små 
muskler i hendene.

Ulnarisnerven befinner seg mellom to beinfremspring i 
albuen: Den mediale epikondylen ved det indre aspektet av 
albuen og albuknoken bak på albuen.

Det er en kanal eller tunnel (kubitaltunnelen) mellom de to 
beinfremspringene der ulnarisnerven går gjennom. Taket i 
denne tunnelen er formet av et lag av fibervev i armen, kjent 
som fascie. Nerven kan bli trykket sammen eller komme 
i klem når den går gjennom denne tunnelen.

Årsaker

HVA KAN VÆRE GRUNNEN?
For de fleste pasienter er den faktiske årsaken til kubitaltun-
nelsyndromet ikke helt kjent. Ulike medisinske tilstander 
og gjentagende aktiviteter kan være tilknyttet utvikling av 
kubitaltunnelsyndrom.

ANDRE MEDISINSKE TILSTANDER
Diabetes, brudd, forvridning, leddbetennelse, 
svulster og infeksjoner i albuen kan øke sjansene 
for kubitaltunnelsyndrom. 

GJENTATT BØYNING 
Gjentatt bøyning av albuen og gjentagende 
mindre traumer kan også være tilknyttet 
utviklingen av kubitaltunnelsyndrom. 

HVORDAN OPPSTÅR DET?

KONSTANT PRESS
Konstant press på nerven eller overdreven 
bevegelse av nerven kan også være en årsak.
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UTEN INNGREP
Behandling uten kirurgisk inngrep kan prøves før det foretas 
et inngrep, og kan inkludere endringer i fysisk livsstil, 
skinner, antiinflammatorisk medisin og steroider som 
injiseres eller inntas oralt.

KIRURGISK INNGREP
Avhengig av symptomene og alvorlighetsgraden i pasientens 
tilstand, og hvis behandling uten kirurgi ikke virker, er den 
neste tilnærmingen å lette på symptomene ved hjelp av et 
kirurgisk inngrep. Den vanligste type kirurgisk inngrep 
for å behandle kubitaltunnelsyndrom, er avlastning av 
ulnarisnerven (også kjent som spalting av kubitaltunnelen).

Avlastning av ulnarisnerven (spalting av kubitaltunnelen)

Det er to kirurgiske tilnærminger til avlastning av 
ulnarisnerven: Åpen kirurgi og endoskopisk kirurgi. 
Begge disse prosedyrene har mer eller mindre de samme 
suksessratene, men endoskopisk kirurgi har flere fordeler 
som pasienten kan vurdere før operasjonen gjennomføres.

Behandling

ENDOSKOPISK 
KIRURGI
• Lite innsnitt  

på 2–3 cm

• Mindre smerter etter 
operasjon

• Kortere 
rekonvalesenstid

ÅPEN KIRURGI
• Stort innsnitt  

på 10–14 cm

• Stort arr etter operasjon

• Lang rekonvalesenstid
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ENDOSKOPISK KIRURGI
Det veiledende prinsippet for denne minimalt invasive 
prosedyren er å minimere smerter etter operasjonen, ved 
å unngå et langt innsnitt fra åpen kirurgi langs innsiden 
av armen.

Endoskopisk kirurgi er svært effektivt og har blitt brukt i mer enn 
20 år. Den gir potensielt mindre postoperativ smerte, et minimalt 
arr og gjør det vanligvis mulig for pasienten å gjenoppta noen 
normale aktiviteter i løpet av en kort tidsperiode.1

Under endoskopisk kirurgi:

Et lite innsnitt (2–3 cm langt) gjøres mellom den mediale 
epikondylen og albuknoken (de to beinene i albuen).

Kirurgen kan så føre inn et lite kamera som er montert 
på et kirurgisk skjæreinstrument, kalt SmartRelease®. 
Med denne enheten kan kirurgen se innsiden på kubi-
taltunnelen ved bruk av en videomonitor.

Kirurgen kan så skjære presist i fascie (fibervev å 
taket på kubitaltunnelen) for å reduserer presset på 
nerven uten å skade ulnarisnerven, ved hjelp av det 
inntrekkbare bladet i SmartRelease®-systemet.

Når tilstrekkelig med fascia har blitt frigjort, trekkes 
bladet tilbake og instrumentet trekkes ut. Innsnittet 
blir så sydd og bandasjert.
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Under åpen kirurgi:

Et innsnitt gjøres mellom den mediale epikondylen 
og albuknoken (de to beinene i albuen). Innsnittet 
går ca. 6 cm ned (distalt) og 6 cm opp (proksimalt).

Kirurgen lokaliserer først ulnarisnerven for å unngå 
utilsiktede sårskader, og begynner deretter å dele 
fascie for å redusere presset på nerven.

Når fascie er frigjort i proksimal og distal retning, 
lukker kirurgen innsnittet med suturer og bandasje.

Denne metoden er effektiv med samtidig svært invasiv, 
og pasienten kan potensielt få et stort arr og lang 
rekonvalesenstid.

ÅPEN KIRURGI
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Spør legen din
Hvis du trenger behandling for kubitaltunnelsyndrom, 
vil legen din hjelpe deg med å ta en velbegrunnet 
avgjørelse ved å forklare alternativene, samt 
risikoer og kontraindikasjoner tilknyttet alle 
behandlingsalternativene.
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Dette er ikke ment som en erstatning for medisinske råd. 

Denne informasjonen er laget for å gi deg en bedre forståelse av 
karpal- og kubitaltunnelsyndrom, samt tilknyttede prosedyrer. Bare 
legen din kan fastslå diagnosen og hvor egnet du er for behandling og 
behandlingsalternativer. Den beste måten å få utfyllende informasjon 
og svar på dine spesifikke spørsmål, er å snakke med legen din. 

MicroAire Surgical Instruments gir ingen garantier eller forsikringer 
om oppnåeligheten av utfall fra behandling, eller at du vil være en 
kvalifisert kandidat for behandling med SmartRelease®.
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