
 

 

  

 
 

Vibrationslidelser 

 
Definition: 

 
1. Vibrationsinducerede hvide fingre (VWF – Vibration Induced White 
Fingers): Kuldeudløste anfald af blege og hvide fingre med proksimal skarp 
afgrænsning til normalfarvet hud. 
 
2. Karpaltunnelsyndrom. Tryk på nervus medianus i karpaltunnelen. Se 
særskilt klinisk vejledning til karpaltunnelsyndrom. 
 
3. Perifer neuropati. Sensorisk og/eller motorisk påvirkning af alle 3 nerver i 
hænder og fingre. Der kan f. eks. ses neuropati af de kutane nerver på 
fingrene efter anvendelse af fingerholdt vibrerende værktøj hos f. eks. 
tandlæger. 
 
4. Artrose i håndled og albuer er beskrevet i litteraturen og anerkendes i 
Arbejdsskadestyrelsen. Den videnskabelige dokumentation er dog begrænset. 
Det er omdiskuteret om vibrationsbelastning kan fremkalde Dupuytrens 
kontraktur. 
 
De fire sygdoms enheder sammenfattes i betegnelsen HAVS – hånd-arm-
vibrations syndromet og kan optræde hver for sag eller i kombination. 
 

Diagnostiske 
Kriterier: 

1. Hvide fingre. Kuldeudløste anfald, hvor dele af eller hele fingre 
bliver lig- eller voksblege. Anamnesen kan suppleres med klinisk 
fysiologisk undersøgelse med måling af fingerblodtryk under 
kuldeprovokation 

2. Perifere neuropatier og karpaltunnelsyndrom. Diagnosen baseres på 
symptomer, alment objektive neurologiske fund suppleret med 
neurofysiologisk undersøgelse med måling af sensorisk/motorisk 
nerveledningshastighed samt amplituden af aktionspotentiale. 
Symptomer og objektive fund må sammenholdes med den 
neurofysiologiske undersøgelse, idet der kan forekomme både falsk 
positive og negative test. 

 
Incidens/prævalens: 

 
Forekomsten af vibrationslidelser i Danmark er mangelfuldt belyst. Der 
foreligger undersøgelser af enkelte faggrupper, men undersøgelserne er 
gamle. I undersøgelserne har forekomsten af vibrationslidelser været mellem 
13 og 72 %. I NFA’s lønmodtagerundersøgelse fra 2005 (der findes ingen 
nyere) angav 9 % af alle mandlige lønmodtagere, at de var udsat for 
vibrationer i mindst ¼ af arbejdstiden. Af disse 9 % angav mere end hver 
femte at have hvide fingre. Det er typisk blikkenslagere, tømrere, jord- og 
betonarbejdere, gartnere, pladesmede og andre inden for bygge- og 
metalindustrien, der får HAVS. Fra 2009-13 fik i gennemsnit 67 om året 
anerkendt vibrationsbetingede hvide fingre i Arbejdsskadestyrelsen. 
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Arbejdsrelateret 
ætiologi 

Figur 1 og 2 illustrerer, hvor stor en andel af eksponerede arbejdere, der 
udvikler hvide fingre ved forskellige eksponeringsniveauer. 

 
Figur 1 Empirisk baseret figur udarbejdet af den Internationale 
Standardiserings Organisation, ISO. – A(8) henviser til den samlede 
vibrationsbelastning over en 8 timers arbejdsdag. 

 

 
Figur 2 viser en egentlig dosis-responskurve baseret på en italiensk 

undersøgelse af 570 stenbrudsarbejdere  
Nyere undersøgelser rapporterer om udvikling af trombose i arteria ulnaris 



 

 

ved slageksponering, hvor hånden anvendes til en art hammerfunktion 
(hypothenar hammersyndrom). Et af symptomerne ved dette syndrom er 
kuldeudløste hvide fingre. 
 
Kulde udløser anfald af hvide fingre, men der er ikke holdepunkter for, at 
kulde i sig selv kan fremkalde den tilgrundliggende lidelse, måske bortset fra 
hvis der har været forfrysinger. (Arbejdsskadestyrelsen har i få tilfælde 
anerkendt hvide fingre efter mangeårig håndtering af frosne genstande). 

 
Ikke arbejdsbetinget 
morbus Reynaud 

 
Primær morbus Raynaud (hvide fingre af ukendt årsag) debuterer hyppigst i 
ungdommen og er hyppigst hos kvinder. Sekundær Raynauds fænomen kan 
opstå som følge af håndtraumer, bindevævssygdomme, især sclerodermi, 
samt , generaliseret arteriosklerose og polycytæmi. 
 
Raynauds syndrom kan også være forårsaget af medikamentel behandling 
med ergotamin, alkaloider eller betablokkere. 
 
Ved neuropati er vigtigste anden ætiologi: Alkoholisme, diabetes og B12 
vitaminmangel. 
 
 

 
Udredning og rådgivning 
 
 
Eksponerings art og 
omfang 

 
Individuel sårbarhed i form af familiær disposition til morbus Raynaud (en 
stump eller svagt symptomgivende morbus Raynaud) anses for at øge 
risikoen for vibrationsudløste hvide fingre. 
 
 
Vibrationer måles ved deres acceleration - ved den frekvensvejede 
acceleration (m/s2). Accelerationen er proportional med energien, som 
antages at være bestemmende for sygdomsrisikoen. Vibrationer 
karakteriseres endvidere ved frekvenser målt i hertz (Hz) – for 
håndtransmitterede vibrationer almindeligvis i området 5- 1200 Hz. Den 
væsentligste risikofaktor er accelerationens størrelse. I tabel 1 gives 
eksempler på forskellige værktøjer og typiske tilhørende 
vibrationsbelastninger. 
 
Arbejdsskadestyrelsen opererer med tre accellerationsgrupper for værktøjer: 
Gruppe I: Mindre end 3 m/s2, Gruppe II: 3 – 10 m/s2 og Gruppe III: Mere 
end 10 m/s2 

 
Vibrationskilden beskrives (ofte flere værktøjer: Fabrikat og navn) med 
angivelse af hvilken type vibrerende værktøj samt om muligt angivelse af det 
konkrete accelerationsniveau (fra datablade eller opslag i Umeå eller den 
italienske database). Håndtering af værktøjet beskrives, hvilket greb med 
hvilken hånd, håndgrebsstyrke, berøring af vibrerende dele evt. gennem 
gummihåndtag eller vibrationsdæmpende handske. Ved betjening af værktøj 



 

 

med begge hænder vil det hos højrehåndede ofte være venstre hånd, der er 
vægtbærende og dermed mest eksponeret. Der skal gives beskrivelse af 
varighed i antal år og antal effektive timer per dag. 

 
Tabel 1  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
Helbred 

 
Anamnese: Hvide fingre præsenterer sig som kuldeudløste anfald af lig- 
eller voksblege fingersegmenter skarpt demarkeret fra normal hud. 
Tilstanden må adskilles fra almen bleghed og kuldefornemmelse, som er et 
hyppigt forekommende fænomen i normalbefolkningen. Anfald af hvide 
fingre omfatter i begyndelsen enkelte fingres yderstykker, senere kan der ske 
progression indtil metakarpofalangealleddene omfattende alle fingre, men 
det er sjældent, at tommelen er inddraget. Der gøres grundig udspørgning om 
udbredelse (antal fingre og fingerstykker), anfaldshyppighed, 
anfaldsvarighed (fra få minutter og op til ca. en time) samt provokerende 
faktorer. Anfald af hvide fingre debuterer typisk i køligt, fugtigt vejr, f.eks. 
på vej til og fra arbejde. Senere kan der komme anfald på arbejdet, f.eks. hvis 
man holder på kolde metalgenstande. 
 
Anfaldene optræder primært om vinteren, ved svære tilfælde også om 
sommeren. 
 
Vedrørende nervepåvirkning udspørges om paræstesier, smerter, 
følenedsættelse, vanskeligheder ved at udføre manuelt prægede opgaver, især 
finmotoriske opgaver. Det klassiske karpaltunnelsyndrom giver symptomer i 
underarme, hænder med symptomer i de radiale fingre. Udover 
karpaltunnelsyndrom kan der ses neuropati, der afficerer alle 3 nerver i 
hænderne. Her vil tilstanden ofte være præget af smerter, nedsat muskelkraft, 
påvirket fingerfærdighed samt nedsat temperatursans. Her er der ikke tale om 
en trykneuropati, og symptomer og objektive fund er ofte diffuse, dvs. følger 
ikke nervernes innervationsområde. 
 
Klinisk undersøgelse Den almene objektive undersøgelse skal omfatte 
måling af blodtryk på begge arme, vurdering af håndleddenes pulse, både 
ulnart og radialt, Adsons test, hjertestetoskopi samt stetoskopi af arteri 
carotis. Hudens trofik og farve skal beskrives. Ved karfysiologisk 
undersøgelse på klinisk fysiologisk afdeling kan de enkelte fingres blodtryk 
registreres før og efter isoleret fingerafkøling under samtidig kropsafkøling. 
Et blodtryksfald i testfingre på mindst 40 % anses for en patologisk reaktion 
på kulde. Undersøgelsen har en høj sensitivitet, men en lav specificitet. Det 
betyder, at hvis undersøgelsen er positiv, tyder det på sygdommen. En 
negativ undersøgelse udelukker ikke sygdommen. Diagnosen kan søges 
objektiviseret ved simpel kuldeprovokationstest, hvor hænderne holdes i 
rindende koldt vand i 5 minutter, evt. suppleret med kropsafkøling (bar 
overkrop og åbent vindue). 
 
Denne undersøgelse er dog ikke særlig pålidelig. Fotodokumentation eller 
lægelig observation og beskrivelse af et anfald er afgørende for 
dokumentation af hvide fingre. 
 
Den neurologiske status for arme og hænder skal undersøges med hensyn til 



 

 

dybe reflekser, følesans, kraft samt kliniske tegn på karpaltunnelsyndrom. 
 
I alle tilfælde med symptomer og objektive tegn på karpaltunnelsyndrom og 
neuropati, bør der følges op med neurofysiologisk undersøgelse. Symptomer 
og almene objektive fund på de forskellige neuropatier kan være vanskelige 
at adskille. Ved neurofysiologisk undersøgelse giver karpaltunnelsyndromet 
anledning til påvirket ledningshastighed af nervus medianus over håndleddet. 
Den diffuse perifere neuropati afficerer typisk alle 3 overekstremitetsnerver. 
 
Ved vurdering af, om Raynaud-anfald er led i bindevævssygdom, bør der 
suppleres med biokemisk udredning: Blodsukker, B-hæmoglobin, B-
erytrocytstatus, S-Folat, B12 vitamin, ANA, rheumafaktor. Ved 
langtidseksponering for håndholdt kraftigt vibrerende værktøj og mistanke 
om artrose i håndled og albuer, skal der gøres røntgenundersøgelse. 

 
Figur 3 illustrer et typisk anfald af hvide fingre. 
 
Anfald af hvide fingre Der findes et international anerkendt 
klassifikationssystem for HAVS, kaldet Stockholmskalaen omfattende både 
kar- og nervesymptomer. 
 
Skalaen beror på en klinisk vurdering af antal og udbredelse af påvirkede 
hvide fingre, anfaldets hyppighed, sæsonfaktoren, samt i hvilken grad 
lidelsen interfererer med arbejds-, fritids- og sociale aktiviteter. 

 
Diagnosekoder 

 
DT752 Vibrationsskade  
DI73.0 Raynauds syndrom  
DG56.0 Karpaltunnelsyndrom ’ 
DG62.9 Perifer neuropati  

 
Prognose og 
prognostiske faktorer 

 
Medicinsk behandling af HAVS er vanskelig og i det store hele 
utilfredsstillende. Forebyggende tiltag mht. begrænsning eller ophør af 
vibrationseksponering er derfor vigtige. Ved ophørt eller reduceret 

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/arbejdsmedicin/bilag/gruppe-1--utredning-av-arbeidsrelatert-sykdom/vibrationsskade-bilag-3/


 

 

vibrationseksponering kan sygdommen i visse tilfælde regrediere eller helt 
ophøre afhængig af alder, stadium af hvide fingre og den anvendte 
værktøjstype. Hvide fingre kan forblive stationære eller progrediere efter 
vibrationsreduktion. 

 
Rådgivning 

 
Reduktion i eller ophør af vibrationseksponering tilrådes, afhængig af 
sygdomsudbredelse, eksponeringsvarighed og vibrationsniveau af det 
anvendte værktøj. Arbejdere med vibrationsinducerede hvide fingre 
omfattende fingrenes yder- og mellemstykker eller mere bør tilrådes 
eksponeringsophør. Substitution af gammelt værktøj med moderne med lavt 
vibrationsniveau skal vurderes. 
 
Rygeophør kan måske nedbringe anfaldshyppigheden. Rygere har en 
fordoblet risiko for svær morbus Raynauds sygdom og dårligere prognose for 
symptomremission efter eksponeringsophør. 

 
Administrative forhold 
 
Anerkendelseskriterier 

 
Udgangspunktet for Arbejdsskadestyrelsens anerkendelse er ovennævnte 
figur 1, svarende til den linje i diagrammet, der viser udviklingen af hvide 
fingre hos 10 % af operatørerne. I ASK vejledningen er der et bilag, der 
angiver gennemsnitlige vibrationsniveauer. Fuldtidsudsættelse for høje 
accelerationsniveauer kan give anerkendelse af hvide fingre efter kortvarig 
eksponering (i størrelsesordenen et halvt til et helt år). Normalt vil 
vibrationsniveauer, der er mindre end ca. 3 m/s2 ikke blive anset som årsag 
til hvide fingre. Der vil almindeligvis ikke blive taget forbehold ved 
anerkendelse af sygdommen, hvis pågældende er rygere. Når tobaksforbruget 
har været på omkring 30-40 cigaretter dagligt, kan der dog blive tale om 
forbehold som følge af tobaksforbruget. Ved endnu større tobaksforbrug, 
dvs. over ca. 40 cigaretter dagligt, vil sygdommen blive afvist som 
erhvervssygdom. 
 
Anerkendelse af karpaltunnelsyndrom vil følge de samme krav til udsættelse 
som ved anerkendelse af hvide fingre, under forudsætning af, at de anvendte 
værktøjer har medført en særlig belastning af hulhånd og håndrodsområde. 
 
Perifer neuropati anerkendes isoleret med symptomer, der udelukkende er 
lokaliseret til hænderne, og hvor der ved neurofysiologisk undersøgelse kan 
påvises nedsat nerveledningshastighed. Hvis det ikke er tilfældet, anerkendes 
symptomerne kun, når der samtidig er konstateret hvide fingre. Der henvises 
til Arbejdsskadestyrelsens vejledning. 
 
AT-Vejledninger: I vejledning D.6.2-3 af 2014 anføres aktionsværdier for 
eksponeringer på 2,5 m/s2 eller derover (se tabel 2). 
 
Tabel 2  
Arbejdstilsynets aktionsgrænse:  
 
2,5 m/s2 8 timer  



 

 

3,5 m/s2 4 timer  
5 m/s2 2 timer  
7 m/s2 1 time  
10 m/s2 30 minutter  
Overskrides grænserne, skal der ske nærmere udredning mht. tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger. 
Siden 2014 har der været en øvre grænseværdi for vibrationsbelastning på 5 
m/s2, der ikke må overskrides. 
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