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CRPS – Complex Regional Pain Syndrome 

CRPS är ett långvarigt smärttillstånd som kan inträffa efter en skada eller operation, men kan även 
uppstå utan synlig orsak. Ofta är det distala delar av kroppen som drabbas. Det kan vara ett finger, en 
hel hand eller en fot, men det kan även drabba en annan del av kroppen. Det finns två typer av 
CRPS. Symtomen är de samma för båda typer. Skillnaden mellan typ I och typ II är att typ II sker efter 
en känd nervskada. Orsaken till CRPS är att nerverna är överkänsliga och sänder fel budskap. Vanlig 
beröring och rörelse av kroppsdelen känns smärtsam. När det gäller patienter remitterade till 
arbetsterapin kan det vara hela handen, eller enbart en eller flera fingrar/tumme som är drabbat.  

 
Symtomen är:  
Smärta vid aktiv och passiv rörelse av kroppsdelen 
Stelhet i leder 
Överkänslighet i huden för beröring, kyla, värme 
Kroppsdelen känns varmare eller kallare än vanligt 
Annan färg på kroppsdelen (rödare eller blekare) 
Svullnad 
Svaghet, darrningar, rör kroppsdelen väldigt långsamt 
Håller kroppsdelen i en onormal position 
Ökad eller minskad svettning 
Förtunning av hud eller naglar 
Ökad hårväxt på drabbad kroppsdel 
Depression, ångest 
 

 

Arbetsbeskrivning 

Insatser från arbetsterapi: 
Vid första besöket görs en bedömning av ledrörlighet, svullnad, smärta och andra symtom. Det är 
viktigt att informera patienten och anhöriga om diagnosen och vikten av att träna för att bli bra. Det 
går inte över av sig själv. 
Det är bra att boka in ett andra besök på arbetsterapin efter en till tre dagar för att se att patienten har 
kommit igång med träningen hemma. 
Ofta kan man se att symtomen avtar efter några veckors behandling. Då kan det återstå smärta, men 
i betydligt mindre grad och patienten har ett betydligt mer normalt rörelsemönster. Det finns en 
informationsbroschyr framtagen för att handen ska beröra olika material, vilket kan vara en viktig del i 
träningen. 
 
Aktivitetsförmåga 
Patienten kan bli väldigt inskränkt i sin aktivitetsförmåga då patienten undviker att använda den 
berörda kroppsdelen. Det är viktigt att få närstående att förstå vikten av att inte hjälpa patienten i 
onödan. Patienten bör uppmuntras till att utföra så mycket som möjligt själv. Kartläggning kan göras 
med hjälp av ADL-cirkel eller COPM. 

 

Hjälpmedel 
Eventuellt ortos vid svullnad eller för att positionera handen i att bra läge. 
Penngrepp vid behov. 
Testa spegelterapi om patienten har stora besvär. 
 
Uppföljning:  
Om det inte sker någon märkbar förbättring på 14 dagar bör remitterande läkare kontaktas.  
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Ansvar 
Rutinen gäller arbetsterapeuter inom Neurologi/Psykiatri/Habilitering, Område 1, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset. Verksamhetschefen ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamheten 
kräver finns tillgängliga. 
 

 

Uppföljning, utvärdering och revision 

Den/de arbetsterapeuter som jobbar mot kirurgi- och akutmottagningarna ansvarar för att denna rutin 
följs upp och revideras. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior kopplad till patient. 
Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO. 
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