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Raynauds fenomen 
Raynauds fenomen kan beskrivas som att kroppens temperatur-
reglering inte fungerar som den ska. Detta leder till temperatur-
beroende sammandragningar i de små ytliga blodkärlen främst i fingrar 
och tår. Krampen kan utlösas vid kyla eller temperaturförändringar 
men kan också komma vid stress. Bristen på syre i blodet leder till att 
huden först blir vit för att sedan övergå till en blåaktig nyans. När 
krampen sedan släpper och blodet pulserar tillbaka ersätts den bleka 
färgen av rodnad.  

Nedsatt känsel eller stickningar är vanliga symptom och många  
upplever också smärta då blodet pulserar tillbaka igen. Raynauds  
fenomen förekommer i två former, en primär och en sekundär form. 
Den primära formen debuterar oftast i tonåren utan någon känd orsak. 
Den sekundära formen är ofta kopplad till en bakomliggande grund-
sjukdom. Hit hör exempelvis reumatiska systemsjukdomar. 

 

Vad kan jag göra själv 
Det viktigaste du kan göra själv är att undvika att bli nedkyld och kall. 
Det är viktigt att hålla hela kroppen varm, och att genom egna åtgärder 
höja blodcirkulationen och temperaturen.  

 
Klädval 

• Lager-på-lager-principen är bra att tänka på. Ull närmast kroppen är 
att rekommendera då ull värmer samtidigt som det släpper igenom 
fukt.  

• Undvik bomullsstrumpor då bomull behåller fukten runt fötterna 
vilket kyler. 

• Bär rymliga skor. För lite plats runt tårna gör att man fryser lättare. 
Mycket av kylan kommer underifrån och det är därför viktigt med 
bra innersulor som isolerar.  

• Handledsvärmare kan vara ett alternativ både under vantarna och 
för att använda inomhus.  

• När det gäller vantar är tumvantar det bästa. I tumvantar utnyttjas 
värmestrålningen mellan fingrarna, som värmer varandra.  
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• Tänk på att yttermaterialet i vanten ska vara vindtätt. Tänk även på 
att skaftet på vanten sluter om ordentligt kring handlederna, så att 
det inte blir en glipa mellan vante och jacka. 

 

Rörelse 

Att motionera och röra på sig regelbundet ger bättre blodcirkulation. 
Enkla övningar som att göra stora cirklar med armarna kan också få 
fart på cirkulationen.  

 
Tillför värme 

När bra klädsel och bra materialval inte hjälper kan tillförande av 
värme vara ett alternativ. Det finns olika värmekuddar att välja mellan 
som man exempelvis kan ha i vanten. Värmekuddar kan man hitta  
i välsorterade sport-, jakt- och sjukvårdsaffärer. 

Vid svåra besvär av Raynauds fenomen finns olika vantar med värme-
slingor som drivs med ett batteri på handleden. Hör med din läkare 
som kan skriva en remiss för detta vid behov.  

 
Tips i vardagen 

• Grytvantar, när du hämtar något ur frysen. 

• Diskvantar, när du hänger tvätt. 

• Rattmuff vid bilkörning.  

• Skala potatis under ljummet vatten. 

• Låt grönsakerna bli rumsvarma innan du börjar skära, alternativt 
lägg en handduk över den plats där du behöver lägga handen. 

 
Rökning 

Rökning verkar sammandragande på kärlen i fingrar och tår och  
förvärrar därmed symtomen. Avstå därför helt från rökning. 
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Andra åtgärder 

Vid svåra besvär av Raynauds fenomen kan det lindra symtomen att 
smörja in utsatta fingrar eller tår med Glycerylnitratkräm som läkare 
kan skriva ut på recept. Det är en kärlvidgande kräm. Det finns också 
andra typer av krämer som kan lindra, fråga din undersköterska eller 
sjuksköterska om tips. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Informationen är hämtad med tillstånd från före detta Armprotes-
enheten vid Röda Korsets sjukhus i Stockholm, Socialstyrelsen samt 
Reumatikerförbundet (reumatiker.se).   
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Levnadsvanor som rör mat, alkohol, tobak och fysisk aktivitet har stor 
betydelse för hur du mår. På 1177.se finns information, tester, råd 

och handlingsplaner för dig som vill veta mera om detta. 
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