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Syfte 

Tremor är darrningar eller skakningar, som orsakas av ofrivilliga, rytmiska muskelsammandragningar 
oftast i händerna, men tremor förekommer också i huvudet, stämbanden, bålen eller benen 

Vilotremor uppträder när musklerna vilar, till exempel när händerna ligger i knäet, och förekommer vid 
ex. vid Parkinson. 

Intentionstremor inträffar när en individ ska utföra en rörelse, till exempel föra ihop pekfingrarna, och 
förekommer vid skador i lillhjärnan orsakade av bl.a. multipel skleros. 

Postural tremor är relaterad till kroppshållningen och inträffar när en person till exempel håller upp 
händerna med utspärrade fingrar framför sig. Denna typ av tremor förekommer vid essentiell 
(sjukdom utan känd orsak) tremor (refererat från socialstyrelsens hemsida). 

Det finns idag ingen behandling som kan bota essentiell tremor. De olika behandlingsalternativen 
inriktar sig istället på att lindra symtomen och höja livskvaliteten.  

 
Om darrningarna är lindriga men ändå behöver behandlas medicinerar man vanligen med 
betablockerare. Vid svårare skakningar eller då man upplever oacceptabla biverkningar från 
medicineringen kan elektrostimulering av hjärnan vara ett alternativ. 

 

Arbetsbeskrivning 

Diskutera vardagen och utgå från individens upplevelse av vad som fungerar mindre bra. (Utgå inte 
från diagnosen).  
 
Man kan testa olika kompensationstekniker för att stabilisera olika rörelser för bättre funktion, prova 
att ex fixera armen i olika positioner för att äta eller skriva.  
 
Handledskydd fungerar i vissa fall då man vill minska tremor i handen. 
 
Lägga på vikter på en extremitet kan reducera tremorn. (låna hos sjukgymnaster för att testa) 
Lägga vikter på ex pennan kan också reducera tremorn. 
(inget av dessa är förskrivningsbara hjälpmedel utan får inhandlas på sportaffär resp. rehabshop) 
 
Huvudtremor kan minskas om huvudets muskler får vila eller genom en mjuk nackkrage. 

 
Stress kan leda till ökad tremor. Diskutera om sådana situationer går att undvika. 
 

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 neurolgimottagningen 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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Dokumentation 

Styrande dokument arkiveras i Barium. Redovisande dokument ska hanteras enligt sjukhusets 
gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.  
 

Kunskapsöversikt 

Information kring Essentiell tremor: www. http://web.orionpharma.se/ 
 
 
 
 

 


