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Abstrakt 
 
Syftet med denna studie är att rapportera prospektivt om handfunktion och aktivitetsutförande  
efter PIP- leds pyrocarbonprotes med efterföljande rehabiliteringsprogram. I studien används 
objektiva och subjektiva utvärderingsinstrument. Studien inkluderar 21 patienter i ett program 
som följer patienterna minst ett år (12-36 mån.). För objektiv utvärdering användes 
rörelseomfång (ROM) och greppstyrka och för subjektiv utvärdering användes 
validitetsreliabla instrumenten COPM och DASH. Smärta mättes med visual analogue scale 
(VAS). 
I studien har fyra av 21 patienter blivit reopererade pga smärta, infektion och inskränkt 
rörlighet. Den preoperativa bedömmningen har ej kunnat göras på sju av 21 patienter. 
Utvärderingen grundar sig således på 11 leder och 10 patienter. Resultatet visar att COPM 
som mäter aktivitetsutförande ökade från median 4,5 före operationen till 7,9 (p<0.01) den 
senaste uppföljningen och COPM-mätning av tillfredställelse från median 3,4 till 8,4 
(p<0.01). Smärta som mättes med VAS i vila minskade från median 3,5 till 0 (p<0,01)  
efter mer än ett år och i aktivitet median 6,5 till 0. Liten förbättring i DASH och oförändrad 
ROM och greppstyrka var noterad. 
Slutsatsen är att tidig mobilisering kan tillämpas i ett strukturerat rehabiliteringsprogram efter 
kirurgi med PIP-leds pyrocarbonprotes. Majoriteten av patienterna blev smärtfria och hade 
gott aktivitetsutförande och aktivitet tillfredställelse. Resultaten får dock ses som preliminära 
eftersom antalet är litet men fylls på kontinuerligt. 
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Introduktion 
 
I den arbetsterapeutiska behandlingen på en handkirurgisk enhet där författaren är verksam 

ingår postoperativ behandling efter olika handkirurgiska åtgärder. Sedan 2001 har patienter 

erbjudits en ny utformning av led-protes i fingrarnas mellanleder (proximala interfalangeala 

leder, PIP-leder) på denna aktuella ortopediska klinik. Eftersom arbetsterapeuterna erbjuder 

postoperativ behandling för denna grupp och på ett naturligt sätt har anledning att följa 

patienterna under en längre tid efter operationen, känns det naturligt att även följa upp 

resultatet.  

 

En stor andel patienter tillhör diagnosgruppen artros. Artros är en samlad benämning som 

används för olika former av kronisk leddestruktion. Cirka 25 procent av Sveriges befolkning 

över 55 år i Sverige idag har enligt reumatikerförbundet (2001) någon form av artros. Kvinnor 

drabbas oftare än män. Ledförstörelsen kan uppstå utan känd orsak och man talar då om 

primär artros. Begreppet sekundär artros används när man utvecklar artros efter en skada i 

leden (Lindgren & Svensson 2001). Vid artros av båda orsakerna samt vid reumatism 

(reumatoid artrit, RA) då proximala PIP-leden är destruerad erbjuds möjlighet till operation. 

PIP-leden är en komplicerad led som vid artros inte sällan kan ge felställningar samt 

rörelseinskränkning och orsaka svår smärta. Smärta är den största indikationen för operation 

men PIP-leden har även stor betydelse för greppfunktionen i handen. Vid sekundär artros i ett 

finger, där PIP-leden är drabbad, kan man ibland se en inkoordination och en generellt dåligt 

fungerande hand i vardagsaktiviteter. 

 

Den postoperativa arbetsterapeutiska behandlingen, efter olika typer av ledersättande proteser 

i handen, utgörs ofta av ortosbehandling som första åtgärd. Det vill säga kontrollerade 

avlastade rörelser i ortos i ca 4-6 veckor. Genom ortosbehandlingen begränsas användningen 

av den opererade handen vilket är nödvändigt eftersom handen inte får belastas till en början. 

Ortosens huvudsakliga uppgift är dock att möjliggöra tidigt rörelseuttag i opererade leder 

vilket bidrar till att handens och fingrarnas glidytor återskapas efter operationen(Lundborg, 

1999). Patienten återfår på detta sätt så mycket rörlighet som möjligt, vilket underlättar för 

patienten att senare kunna återgå till att vara aktiv i sina dagliga aktiviteter redan innan 

operationen.  
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Aktivitet 

 

Enligt Christiansen & Baum (1997) är det centrala synsättet inom arbetsterapi att människor 

ska kunna utföra de aktiviteter i det dagliga livet som hon vill eller behöver utföra. De menar 

att det är genom vad vi gör, och hur vi värderar de erfarenheter som görandet medför, som vi 

finner mening i livet. Som arbetsterapeut med fokus på aktivitet utgör den kanadensiska 

arbetsterapimodellen Canadian Model of Occupational Performans (CMOP) en naturlig 

teoretisk grund för hur aktivitet, person och miljö påverkar aktivitetsutförandet ( CAOT, 

2002). Personkomponenten innefattar bland annat fysiska funktioner av vilket handfunktionen 

utgör en viktig del. En nedsättning i denna komponent påverkar interaktionen mellan aktivitet, 

person och miljö och således aktivitetsutförandet. Aktivitetsutförandet för individen 

återspeglar förmågan att välja, organisera och tillfredsställande utföra meningsfulla sysslor, 

som är kulturellt definierade och åldersadekvata. Således beskriver CMOP 

aktivitetsutförandet som bestående av personliga dagliga aktiviteter, produktivitet och fritid 

påverkat av omgivningen, personens sociala roller och vederbörandes utvecklingsnivå. Vilket 

eller vilka fingrar som är drabbade av fingerledsartros och vederbörandes hänthet har 

betydelse för vilka aktiviteter/aktivitetsområden som påverkas och naturligtvis vad personen 

vill kunna göra och omgivande krav.   

Det är av stor vikt att undersöka hur patienter uppfattar sin förmåga att utföra eget definierade 

viktiga aktiviteter, vilka riskerar att gå förlorade vid försämrad rörlighet eller vid ökad smärta, 

för att försöka vidmakthålla det aktivitetsutförande som patienten har.  

Utifrån samma illustrerande modell och synsätt har instrumentet Canadian Occupational 

Performance Measure (COPM) utarbetats som erbjuder ett klientcentrerat arbetssätt med 

vilket man även kan mäta resultat i aktivitetsutförande med (Law, Babtiste, Carswell, McColl, 

Polatajko & Pollock, 2006). Aktivitetsutförandet i COPM är baserat på vad patienten 

upplever, snarare än på objektiva iakttagelser och har såväl en utförandedimension som en 

tillfredsställelsedimension.  

 

 

Postoperativt rehabilitering samt utvärdering av resultat 

 

År 2003 utarbetades på den aktuella kliniken ett strukturerat behandlingsprogram för denna 

aktuella grupp som tillåter tidigt kontrollerade rörelser i ortos. Efter ca 5 dagar postoperativt 
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börjar mobiliseringen i en handbaserad, en-finger isolerad, dynamisk ortos med 

hyperextentionskydd över PIP-leden och extentionsdrag, som används fram till 6:e veckan 

efter operationen, se bilaga 2. Det krävs noggranna instruktioner angående hur patienten skall 

träna rörlighet i ortosen och hur man förhåller sig till svullnad och läkning, se bilaga 3. 

Nattetid används en cirkulär finger-ortos med PIP-leden i extension i 3-6 månader. En stor 

uppgift är att under denna första tid vägleda patienten hur hon skall förhålla sig till sin 

nyopererade hand. Eftersom ingen eller väldigt liten belastning är tillåten de första 4-6 

veckorna kan det försvåra mycket i vardagen. Ibland behövs kompensatoriska åtgärder i form 

av tekniska hjälpmedel eller tips om ändrat arbetssätt. Viktigt att patienten är välinformerad 

om detta och redan innan operationen, vid den preoperativa bedömningen, informeras 

patienten om den efterföljande rehabiliteringen ifall detta inte har framkommit vid 

mottagningsbesöket hos läkaren.  

Patienten genomgår under tiden mätningar, tidigt vad det gäller rörelseomfång och smärta för 

att vägleda i behandlingen men senare när belastning är tillåten även andra parametrar för att 

göra det möjligt att utläsa resultatet av operationen med efterföljande behandling, se 

uppföljningsprotokoll bilaga 4. 

 

 

 Pyrocarbon PIP-ledsprotes 

 

I syfte att reducera smärta och att bibehålla eller öka rörlighet i denna, för handfunktionen, 

viktiga PIP-led har 33 patienter och 42 PIP-leder, sedan 2001, opererats med PIP-ledsprotes 

på kliniken. Operationen ska förhoppningsvis kunna underlätta för patienter att återgå till att 

vara aktiva i sina dagliga aktiviteter. Denna operationsmetod är relativt ny och erbjuds bara på 

några få kliniker i landet. En tidigare, och på vissa håll fortfarande det enda alternativet, typ 

av artroplastik är Swanson implantat i PIP-leden som introducerades på tidigt 1960-tal. 

Materialet som används vid denna typ av protes är silikon som inte sällan på sikt visat sig ge 

reaktioner i vävnaderna, silikon synovit och frakturerade implantat enligt Takigawa, Meletio, 

Sauerbier & Cooney (2005). 

 

Ascension PIP-leden är av carbon som är ett material som kroppen accepterar vilket man har 

kunnat följa under en längre tids användning då materialet introducerades 1969 som en 

komponent i konstgjorda hjärtklaffar. Användningen av carbon i fingerleder började med 

MCP-leden 1979. En långtidsuppföljning på 16 år visar ett protesöverlevnadstal på 70 %. 
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(Cook, Bckenbaugt, Redondo, Popich, Klawitter & Linscheid, 1999). Ascension pyrocarbon 

protesen efterliknar, i sin utformning, en autentisk led med lite friktion mellan ledytorna som 

appliceras utan bencement. Bencement används ofta när andra större leder ersätts med 

ledproteser för att förankra protesen i rörbenet. 

Ett alternativ för att uppnå stabilitet och smärtlindring är även steloperation av PIP-leden. 

Denna möjlighet finns kvar även efter de andra artroplastikmetoderna.    

 

 

Tidigare studier med pyrocarbon proteser i fingerleder 

 

Schulz, Muller-Zimmerman, Behrend & Krimmer (2005) presenterade i en tysk retrospektiv 

studie om 20 patienter att patienterna var nöjda med smärtlindringen och hade i genomsnitt ett 

rörelseomfång (ROM) på 50 grader. Tecken på cystbildningar, osteofyter det vill säga 

benpålagring och proteslossning kunde ses på vissa patienters röntgenbilder. Det saknades 

korrelation mellan röntgenutseende och rörelseomfång, smärta och greppstyrka. I tre fall fick 

protesen bytas ut mot steloperation i PIP-leden. Patienterna följdes upp från 0,5 till 2,5 år.  

I en publicerad studie (Herren, Schindele, Goldhahn & Simmen, 2006) redovisas 14 patienter 

som har 17 PIP-leder inplanterade. De har en genomsnittlig uppföljningstid på 20,5 månader 

som följs via röntgen, smärtskattning (VAS), styrka och ROM. I denna studie, som innefattar 

två olika operationstekniker, fann man signifikans vad det gäller smärtlindring i samtliga fall. 

Komponenterna var inte stabila (8 leder), och författarna frågar sig om denna protestyp 

lämpar sig för ocementerade operationsteknik i kombination med tidig mobilisering. 

 

Det finns lite material publicerat om pyrocarbon proteser i PIP-leden. Fler studier, med längre 

uppföljning borde göras för att kunna ge vägledning om denna protestyp, inklusive 

postoperativ behandling, ger bättre resultat än tidigare protestyper. Resultatet belyst ur 

patientens synvinkel, där aktivitetsutförandet tas med, är nog så viktig i detta sammanhang. 
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Syfte 
 

Syftet är att undersöka om och i så fall på vilket sätt aktivitetsutförandet och handfunktionen 

förändras efter pyrocarbon PIP-ledprotes med efterföljande rehabilitering. 

 

Frågeställningar 

Hur förändras den objektiva handfunktionen? 

Hur upplever patienten sin förmåga att utföra aktiviteter i det dagliga livet? 

Hur nöjd är patienten med sin förmåga till aktivitetsutförande i egendefinierade aktiviteter? 

 

 

Metod 
 

Detta ämne angrips med en kvantitativ ansats (Backman, 1998) och resultatet, vad det gäller 

aktivitetsutförande skattas av patienten med hjälp av instrumenten COPM (Law et al., 

2006)och DASH (Atroshi et al., 1998). 

En beskrivning av handfunktionen utgörs av parametrarna ROM mätt i grader i den aktuella 

leden, smärta vid aktivitet och vila skattas med VAS och greppstyrka mäts med Jamar. 

Mättillfällena utgörs av preoperativt, efter 1år och om möjligt ännu längre och görs 

retrospektivt med journalhandlingar som underlag.  

  

 

Urvalsförfarande och undersökningsgrupp 

 

Urvalet är konsekutivt (Bell, 2000) det vill säga avser alla patienter som genomgår denna typ 

av operationsmetod på kliniken och som har givits möjlighet till mätningar av arbetsterapeut 

innan operationen. Sedan april 2004 utgörs populationen (DePoy & Gitlin, 1999) av 21 

patienter. Av dessa har vi kunnat följa tio patienter (11 leder) minst 1år (12-36 månader). Av 

dessa är nio kvinnor och en man med en medelålder på 62 år (43-87 år). Patienterna fördelar 

sig på sju med artros, två med sekundär artros samt en med RA. Anledningen till att 

uppföljningstiden är ett år eller mer är att vi på detta sätt fått med fler patienter som ej av 

någon anledning kunde följas efter exakt ett år. Vi har därför valt att räkna den längsta 

uppföljningstiden vi har på patienten, vilket förklarar en variation på 12-36 månader.  



   

8   

Beskrivning av bortfall 

 

Det externa bortfallet utgörs av sju patienter. Ambitionen är att följa alla som genomgår 

denna typ av operation på kliniken men kan ibland vara svårt att genomföra. 

Operationslistorna finns tillgängliga, men patienterna kommer från olika orter 

(regionsupptagning) och kan träffa handkirurgen på flera olika mottagningsplatser vilket i 

vissa fall försvårar att praktiskt få till ett möte preoperativt. I något fall har informationen inte 

hunnit fram. Patienten kan ha erbjudits en återbudstid för operation, det vill säga kallats in på 

kort varsel, vilket har gjort att preoperativa mätningar inte har kunnat utföras. Detta förklarar 

det externa bortfallet. Fyra patienter, där det har krävts ytterligare operation, har också 

exkluderats.. Ett ytterligare internt bortfall, som utgörs av 2 patienter, förekommer vid 

mätning av COPM eftersom detta instrument inte hade tagits med från början. 

 

 

Instrument 

 

COPM 

 Den svenska översättningen av COPM (Law et al., 2006) som är en ett standardiserat 

instrument för att identifiera individuella problemområden och mål gällande 

aktivitetsutförande på ett klientcentrerat sätt. I en semistrukturerad intervju identifierar 

terapeut och patient tillsammans vilka aktivitetsproblem hon/han har samt graderar hur 

betydelsefulla aktiviteterna är och nivån på utförandet och tillfredsställelsen i dessa 

aktivitetsområden. De tre olika aktivitetskategorier som används är; personliga dagliga 

aktiviteter som innefattar personlig vård, förflyttning, att klara sig i samhället och 

produktivitet det vill säga betalt och obetalt arbete, att sköta hushållet, utbildning/skola och 

lek samt fritid som tar med stillsam och aktiv fritid och social samvaro (Law et al., 1999).  

Patienterna skattar utförandet och tillfredställelsen, i dessa problemområden, på en skala 1-10 

där 1 är ”kan inte utföra” eller ”inte nöjd alls” och där 10 är ”kan utföra extremt bra” eller 

”extremt nöjd”.  

Med instrument upptäcks förändringar i en patients uppfattning om sin förmåga i utförandet 

och av tillfredställelsen av aktiviteterna över tid. Varje patients medelvärde i alla valda 

aktivitetsproblem kommer att användas för analys. Förändringar på två skalsteg anses som en 

klinisk relevant förändring. Wressle, Samuelsson och Henriksson (1999) konstaterar i sin 

studie att den svenska versionen av COPM har hög tillförlitlighet vad det gäller mätning av 
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förändring över tid samt att COPM är mycket användbart för att identifiera problemområden 

och för att tillsammans med patienter sätta upp mål.   

 

En studie som Case-Smith (2003) genomförde på 33 patienter med övre extremitetsskador, 

där man gjorde en jämförande utvärdering av resultatet med COPM och Disabilities of the 

Arm, Shoulder and Hand (DASH)(Atroshi, Johnsson & Sprinchorn, 1998 ; Gummeson, 

Atroshi & Ekdahl 2003), visar sig COPM vara mest känslig för förändringar följt av DASH.  

 

  

DASH   

Den svenska versionen av det standardiserade bedömningsinstrumentet DASH kommer att 

användas för att ytterligare täcka in patientens aktivitetssituation (Atroshi et al., 1998). 

Instrumentet mäter funktionsnedsättning, aktivitetsförmåga samt symtom i övre extremiteten 

genom självskattning där huvuddelen av instrumentet består av 30 frågor som rör 

dysfunktion/symtom mestadels vid ADL-aktiviteter, men även vid arbete och fritid. Frågorna 

ligger på en ordinalskala som är graderad från 1(bäst) till 5(sämst). Patienterna skall svara på 

alla frågorna, min 27. Aktiviteterna som de inte utför, får de föreställa sig.  

Instrumentet har även två separata delar med vardera fyra frågor som är valfria och graderade 

på samma sätt som berör arbete och musik/idrott (Atroshi et al., 1998). Denna del har inte 

tagits med i redovisat material. 

 

Handfunktion 

För att få information om handfunktion mäts greppstyrkan i helhandgreppet med en Jamar 

dynamometer som är ett hydrauliskt instrument, dvs. ett slutet system som mäter statisk 

greppstyrka i kilogram eller pund av kraft standardiserat enligt Mathiowets, Webwr, Volland 

& Kashman (1984).  Handtaget är utformat med flyttbar skänkel som kan ställas i olika 

positioner. Medelvärdet av tre mätningar på den aktuella handen jämförs mot andra handens 

medelvärde. I denna studie används enbart det näst innersta läget. Mätningar med 

instrumentet baseras på rekommendationer enligt American Society of Hand Terapists (1992). 

På detta sätt kan man räkna ut patientens relativa skillnad i greppstyrka som följs över tid. 

För att få mer information om handfunktionen mäts rörelseomfånget ROM i den aktuella PIP-

leden med goniometer i grader enligt American Society of Hand Therapists (1992). 

För att ange smärta i vila och vid aktivitet används en visual analogue scale (VAS) i vilken 0 

är ingen smärta och 10 är värsta tänkbara smärta.  
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Procedur 

 

Insamlingen av information har utförts av två arbetsterapeuter och innefattar intervju, enkät 

samt mätningar/tester vid polikliniska möten på mottagningen vi tidigare nämnda intervaller. 

 

 

Databehandling 

 

Bearbetningen av mätvärdena pre – och postoperativt som var normalfördelade har gjorts med 

Student paired T-Test vilket är lämpligt för att studera förändring över tid hos en grupp 

individer och kontrollgrupp saknas. För ordinaldata pre – och postoperativ vad det gäller 

DASH och COPM kan Wilcoxon´s test användas. 

 

 

Etiska aspekter  

     

Skriftligt medgivande från klinikledningen har inhämtas samt rådgivande yttrande med 

godkännande från Vårdvetenskapliga etiknämden (VEN) A72-07.  

Eftersom denna patientgrupp följs sedan tidigare enligt klinikens ambition med kvalitetsarbete 

har data redan insamlats. Ansökan har gjorts hos personuppgiftsansvarig (PUL) för 

personuppgiftsbehandling i detta syfte. Eftersom mätningarna har ingått i den kliniska 

bedömningen har det inte inneburit något extra obehag för patienterna att ingå i denna studie. 
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Resultat 
 

Resultatet av studien grundar sig på 10 patienter. Av de exkluderade fyra patienterna som har 

blivit reopererade har en blivit stelopererad på grund av oförändrad smärta och en på grund av 

infektion. En genomgick tenolys och en annan tenoartrolys i kombination av byte av 

ledkomponent. Dessa exkluderas i resultatredovisningen som följer men även de.sju 

patienterna som vi inte kunde nå preoperativt. 

 

 

Subjektiva resultat 

Resultatet av COPM intervjuerna ledde till att en mängd olika självidentifierade problem i de 

olika aktivitetskategorierna togs upp. De flesta problemen hamnar inom kategorin 

produktivitet, där en underrubrik är att sköta hushållet. Problem som att skala och skära 

rotfrukter, vrida ur trasa, laga mat, bädda sängen, tvätta stryka och hänga kläder, dammsuga, 

dammtorka, ta ner tallrikar från överskåp och att bära saker angavs. De som fortfarande är i 

produktiv ålder uppgav svårigheter som att hantera blodtrycksmanchett och svårt att klara 

kassa- och dataarbete. 

En del har uppgett problem med personliga dagliga aktiviteter såsom personlig vård då det rör 

sig om svårigheter att knäppa knappar och hantera dragkedja, knäppa BH och att ta på 

stödstrumpor, knyta skor, att ta insulinspruta och att äta med kniv och gaffel. Svårigheter att 

cykla och att hantera bildörr och säkerhetsbälte var vad någon patient angav under rubrikerna 

att klara sig i samhället och att klara förflyttningar.  

På frågor om vad som är svårt att genomföra till belåtenhet som handlar om stillsam fritid 

uppgav några svårigheter med att sy, brodera, sticka, virka och att väva och att arbeta med 

dator. Under samma frågor gällande aktiv fritid uppgav en del svårigheter med 

trädgårdsarbete, speciellt att klippa med sekatör och att plantera blommor, byta blöjor på 

barnbarn, dans, gymnastik, ridning, segling och att spela golf. Någon uppgav svårigheter med 

att ta i hand och att bära och lyfta barnbarn på frågor som rörde socialsamvaro. 

 

Resultatet av den individuella uppfattningen, om hur väl man kan utföra dessa valda 

aktiviteter och hur tillfredställd man är med aktiviteten, ändrar sig generellt över alla 

aktiviteter från pre- till postoperativt med något undantag. Efter minst ett år efter operationen 
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ökade aktivitetsutförandet mätt med COPM från 4,5 median (min-max 0-6.5) till 7,9 median 

(min-max 5,75-9,5) p< 0.01. 

Tillfredsställelse i aktivitet ökade från 3,4 median (min-max 0-5,5) preoperativt till 8,4 

median (min-max 4,75-9,5) p< 0.01 till efter ett år eller mer. Resultaten baseras på åtta 

patienter eftersom detta instrument inte hade tagits med från början utan exkluderar de första 

patienterna. 

 

En lätt förbättring kunde följas med en median preoperativt när det gäller DASH på 37,1 

(min-max 10-51,7) jämfört med efter minst ett år 25 median ( min-max 3,33-44,2). 

Rörelseomfånget i PIP-leden var 50 (SD 20) preoperativt och 53º (SD17) vid sista 

uppföljningen.  

 

Vilosmärta hade minskat från 3,5 (min-max  0-8) på VAS preoperativt till 0 median (min -

max 0-2)  till sista uppföljningen p< 0.01. Åtta av tio patienter var smärtfria efter operation 

dvs. VAS under 1 i vila. 

 

VAS skalan för smärta vid aktivitet var 6,5 median (min-max  5-10) och minskade till 0 

median (min-max 0-9) vid uppföljningen. Sex av tio patienter var smärtfria med ett VAS 

under 1 vid aktivitet. 

 

Tabell 1. Subjectiva resultat av aktivitetsutförande 
 
  Preop Median Postop Median  P 
 
 
COPM (n8)- Utförande 4.5(0-6.5) 7.9(5.75-9.5) p<0.01 
  
 Tillfredställelse 3.4(0-5.5) 8(2.6-10) p<0.01 
 
DASH (n10)  37.1(10-51.7) 25(3.33-44.2) 
 
VAS (n10) Smärta i vila 3.5(0-8) 0(0-2) p<0.01 
 
 Smärta i aktivitet 6.5(5-10) 0(0-9) 
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Objektiva resultat 

Rörelseomfånget i PIP-leden var 50 (SD 20) preoperativt och 53º (SD17) vid sista 

uppföljningen. 

 

Greppstyrkan tenderade att förbättras något från 20kg (SD 8) före operation till 22kg (SD 7) 

efter ett år, eller mer. 

 

Tabell 2. Objectiva resultat av handfunktion 
      
   Preop >1 år postop 
 
 
ROM-PIP (nr10)  50º(SD 20) 53º(SD 17) 
 
Greppstyrka Jamar (nr10)  20kg (SD 8) 22kg (SD 7) 
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Diskussion 

 
 Metoddiskussion 

 

Metodvalet i denna studie, var givet, då verksamheten enligt tradition förlitar sig mycket på 

den traditionella kvantitativa forskningen men numera lyssnar till och har ambition att mäta 

kvalitativa variabler. COPM är just ett sådant instrument som kan fånga upp individens 

upplevelse av aktivitetsförmåga på ett mätbart sätt. COPM i kombination med DASH, som 

ger en uppfattning om aktivitetsförmågan på gruppnivå, ger sammantaget en bra uppfattning 

om hur aktivitetsförmågan påverkas. Det är samtidigt ofrånkomligt att ha med objektiva 

aspekter för att utveckla hållpunkter och belysa resultaten fysiskt. Här har arbetsterapin en 

styrka i att se till helheten och kunna beakta både objektiva och subjektiva aspekter av en 

handoperation. 

 

En kvalitativ studie i detta sammanhang skulle kunna belysa mer patientens totala upplevelse 

av operationen och skulle kunna bidra med värdefulla aspekter att ha med sig i det kliniska 

arbetet men även kunna ge infallsvinklar till förbättrad uppföljning.    

   

Undersökning är relativt liten (n=10) men det är det material som var tillgängligt under denna 

begränsade period. Det skulle vara intressant att studera ett större antal på samma sätt vilket 

borde kunna genomföras på kliniken.  

 

 

Resultatdiskussion  

 

Syftet med denna studie var att undersöka om och på vilket sätt aktivitetsförmågan och 

handfunktionen förändras efter pyrocarbon PIP-ledsprotes med efterföljande behandling. 

 

De kliniska resultaten efter PIP-leds artroplastik i denna studie måste anses som lätt positiv, 

med reservation för ett litet material. För att kunna dra generella slutsatser av detta material 

hade hela patientunderlaget utan bortfallet varit mer lämpligt i mängd, måste påpekas. Det 

som kan göras är att påvisa tendenser.  
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Smärta, vilket är den huvudsakliga indikationen för kirurgi minskade avsevärt både i vila och 

i aktivitet. Vid minst ett år postoperativt åtta av tio patienter är smärtfria i vila med ett VAS 

under 1 och sex av tio är smärtfria vid aktivitet. 

 

Aktivitetsutförandet och tillfredställelsen av aktivitet mätt med COPM, när det handlar om 

aktiviteter som är viktiga för patienten, gav en signifikant skillnad. Det pekar mot att det är 

angeläget att få med i vilken kontext patienten befinner sig i för att kunna göra en mer 

rättvisande bedömning av aktivitetsförmågan, vilket COPM beaktar men inte DASH . Det 

visar sig att patienterna över lag är mer nöjda med utförandet det vill säga att de klarar bättre 

att knäppa knappar, skära bröd, skriva på data, klippa med sekatör eller med de självvalda 

aktivitetsproblemen de angav. Det är naturligtvis värdefullt att patienterna själva får ange i 

detalj vilka deras problem är i aktiviteter med tanke på utvärderingsaspekter men även när det 

gäller interventioner. I vissa fall har intervjuerna lett till praktiska tips om anpassningar eller 

till hjälpmedel som underlättar för patienten.  

Tänkbart är att patienter anpassar sig efter hand och därmed skattar utförandet och 

tillfredställelsen annorlunda över tid. Andra faktorer spelar in som till exempel hur patienten 

skattar utförandet vid användning av hjälpmedel. Hur hjälpmedlen är beskaffade till exempel 

hur insulinsprutan är utformad, vilket också kan ändrar sig över tid, spelar roll i skattandet av 

utförandet och tillfredsställelsen. Det skulle vara intressant att titta på i vilken grad smärtan 

påverkar aktivitetsutförandet.  

                                             

ROM förändrades inte nämnvärt i förhållande till innan operation. Ett resultat som bör 

påpekas för patienter innan operationen. 

 

Greppstyrkan påverkades inte heller i så stor positiv riktning utan pekar på att patienterna 

behåller sin styrka i stort. Beaktas bör att artros och RA är progredierande sjukdomar med 

väldigt oförutsägbart förlopp. 

 

En fråga som skulle vara intressant i detta sammanhang skulle vara om patienten skulle tänka 

sig, om det blev aktuellt i en annan PIP-led, välja att operera sig på samma sätt avseende 

operationsmetod med efterföljande rehabilitering. Det är ju en satsning som innebär en del 

umbäranden för patienten och det skulle vara intressant att ta reda på om vinsten är tillräckligt 

stor för att välja att gå igenom detta en gång till. 



   

16   

 

Slutsats 

 

Det preliminära resultatet visar att tidig mobilisering i ett strukturerat program på ett 

kontrollerat sätt ger objektivt liten eller ingen förändring vad det gäller rörlighet och styrka 

mot innan operation men ger bra resultat vad det gäller smärta och aktivitetsutförande, även 

om studien grundar sig på ett litet antal patienter. Mycket avgörande är säkert handkirurgens 

vana och skicklighet. Röntgen är ju även en parameter att väga in i bedömningen men som 

inte är med i denna redovisning. Det subjektiva goda resultatet kan existera även, som i något 

fall, röntgen indikerar på att protesen efter en tid har ändrat läge. Att komponenterna inte är 

helt stabila är inte avgörande på hur bra patienten tycker att handen och fingret fungerar i 

aktivitet. Tydligt är att dessa patienten behöver följas över en lång tid och att stor vikt måste 

lägga på subjektiva parametrar i utvärderingssammanhang.  Att smärta är en väldigt viktig 

parameter att ha med är ganska givet, men aktivitetsutförandet, som i stor grad medverkar i 

hur vi finner mening med livet (Christiansen & Baum. 1997), är också en viktig aspekt att se 

till när det gäller utvärdering av resultat av pyrocarbon PIP-ledsprotes. 

  

 

    



   

17   

Referenser 
 

American Society of Hand Therapists. (1992). Clinical Assessment Recommendations, 2nd 

Edition. 401 N. Michigan Ave., Chicago IL 60611- 4267 

 

Atroshi, I., Johnsson, R.,& Sprinchorn, A. (1998). Self administered outcome instrument in 

carpal tunnel syndrome. Reliability, validity and responsiveness evaluated in 102 patients. 

Acta Orhopaedica Scandinavica, 69:1 (82-88). 

 

Canadian Association of Occupational Therapist. (2002). Enabling occupation: An 

occupational therapy perspective (rev. edition). Ottawa. 

 

Cristiansen, C., & Baum, C. (1997). Occupational therapy: Enabling Function and Wellbeing 

(2: nd ed.). Thorofare: NJ:Slack. 

 

Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 

 

Bell, J. (2000). Introduktion till forskningsmetodik (B. Nilssons övers). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Case-Smith, J. (2003). Outcomes in hand rehabilitation using occupational Therapy services 

American Journal of Occupational Therapy, 57,499-506. 

 

Cook, S,D., Beckenbaugt, R,D., Redondo, J., Popich, L,S., Klawitter, J,J., Linscheid, R,L. 

(1999). Long-term follow-up of pyrocarbon metacarpophalangeal implants. The Journal of 

Bone and Joint Sergery,81A: 635-648. 

 

De Poy, E., & Gitlin, L.N. (1999). Forskning – en introduktion. (J. Hellberg övers.). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Gummesson, C., Atroshi, I., & Ekdahl, C. (2003). The disabilities of the arm shoulder and 

hand (DASH) outcome Questionnaire: longitudinal construct validity and measuring self-

rated health change after surgery. BMC Muscoluskeletal Disorders, 4:11. 



   

18   

   

Herren, D, B., Schindele, S., Goldhahn, J., & Simmen, B, R. (2006). Problematic bone 

fixation with pyrocarbon implants in proximal interphalangeal joint replacement: short-term 

result. Journal of Hand Surgery (British and European Volume) 31B: 6: 643-651. 

 

Law, M., Babtiste, S., Carswell, A., McColl, M-A., Polatajko, H. & Pollock, N. (2006). 

Canadian Occupational Performans Measure (FSA: s övers. 4: e uppl.). Nacka: Grafisk form 

och tryck, Globalt företagstryck AB. 

 

Lindgren, U., & Svensson, O. (2001). Ortopedi (2:a uppl.). Falköping: Liber. 

 

Lundborg, G. (1999). Handkirurgi - skador, sjukdomar, diagnostik och behandling (2:a 

uppl.). Lund: studentlitteratur. 

 

Mathiowetz, V., Weber, K., Volland,G. & Kashman, N. (1984). Reliability and validity of 

grip and pinch strength evaluations. The Journal of Hand Surgery, 9A: 222-226. 

 

Reumatikerförbundet. (2001). Att leva med artros - en reumatisk folksjukdom. Stockholm: 

Tryckmedia. ISBN 91-631-1547-6 

 

Schulz, M., Muller-Zimmerman, A., Behrend, M., Krimmer, H. (2005). 

Early resultat of interphalangeal joint replacement with pyrolytic carbon posthesis 

(Ascension) in ideopathic and post-traumatic arthritis. Handchir Mikrochir Plast Chir.Feb; 

37(1): 26-34. 

 

Takigawa, S., Meletiou, S., Sauerbier, M., Cooney, W,P. (2004). Long-term assessment of  

Swanson implant arthroplasty in the proximal interphalangeal joint of the hand. The Journal 

of Hand Surgery, 29 A: 785-795. 

 

 

 
 



 

 
 
 
Till verksamhetschef  Pelle Gustavsson  alt  Philippe Kopylov 
 
Uppföljning av aktivitetsförmåga och handfunktion efter pyrocarbon PIP-
ledsprotes hos vuxna med artros eller reumatoid artrit. 
 
 
Jag är arbetsterapeut på ortopedkliniken och även student på arbetsterapeututbildningens 
kandidatuppsatskurs, Lunds Universitet, som under hösten 2007 ska skriva mitt examensarbete, 10 p/15 
hp. 
 
Uppsatsen kommer att vara en beskrivning av resultatuppföljning vad det gäller handfunktion och 
aktivitetsförmåga efter pyrocarbon PIP-ledsprotes samt efterföljande behandlingsprogram. Denna 
protestyp är relativt ny och uppsatsen följer som jag ser det, klinikens ambitioner med kvalitetsarbete. 
Arbetet kring denna grupp patienter påbörjades redan 2003 med preoperativ bedömning samt med ett 
strukturerat postoperativt behandlingsprogram och systematiska uppföljningar på arbetsterapin. Min 
undran är om jag har klinikens tillåtelse att bearbeta data som redan insamlats i klinikens pågående 
kvalitetsarbete. 
 
I nuläget innefattas 27 patienter (31 leder) som har följt under ett år eller mer.  Datainsamlingen har gjorts 
av två arbetsterapeuter med mätningar vad det gäller handfunktion ROM, smärta vid aktivitet och i vila 
mätt med VAS samt greppstyrka mätt med Jamar. Aktivitetsutförandet har bedömts med instrumenten 
DASH och COPM.  
 
Materialet hanteras retrospektivt och bygger på journalhandlingar och kommer att redovisas helt 
avidentifierat. Uppföljningarna är på frivillig bas och görs med täta intervaller till en början  vilket ger 
värdefull information i behandlingsarbetet.  Vid 1 års och vid 5 års uppföljning  skickas kallelse om 
erbjudande av uppföljning av operationsresultatet och är även då  frivilligt. Jag avser att upprätta ett 
avkodat dataregister i en exellfil för bearbetning av materialet och avser att tillfråga ansvarig person för 
personuppgiftslagen (PUL) om tillstånd behövs för detta register.  
 
Ansökan kommer att skickas till Vårdvetenskapliga etiknämnden (VEN) för rådgivande yttrande innan 
denna sammanställning av material genomför i syfte att skriva en kandidatuppsats.    
 
Om Du/ni har några frågor eller vill veta mer, ring eller skriv gärna till mej eller till min handledare 
Ragnhild Cederlund  
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 

Margareta Wollmark 
 
 
 
 
 

Ins t i tut ionen för  hä l sa ,  vård och samhäl le  

INFORMATIONSBREV 
 
 
 
2008-05-27  Bilaga 1 
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Bilaga 2 
 
Arbetsterapibehandlingsprogram för patienter med pyrocarbonproteser i 
PIP-leder. 
 
 
4-7 dg post op:  Mobilisering med avlastande handbaserat dynamisk ortos med 
hyperextensionsstopp över opererad led 15-20º och MCP i ca 20º flexion, extensionsdrag till 
aktuellt finger och ev angränsande. Cirkulär fingerbaserad viloortos med PIP-leden 
extenderad. Fingerkompressionsstrumpa mot svullnad. Rörelseinstruktioner om fullt 
rörelseuttag i opererad led inom smärtgränsen utan belastning.  
Flexionsträning i extensionsortos: Isolerad understödd flexionstränig i PIP- och DIP-led. 
OBS! DIP-leden! Aktiv helhandsknytning med observation på alla fingerleder. Håll i några 
sekunder och slappna av. Upprepa 5 ggr. Gör övningarna varannan timme under dagen.  
Kontroll av rörlighet övriga fingrar/leder.  
 
 
14 dg post op: I samband med stygntagning kontroll av rörlighet och ortospassform pga. ev 
avsvullnad. Successivt ökat krav på rörelseuttag, fortfarande utan belastning. Aktivt kvarhåll i 
extension.  
Träning på samma sätt som tidigare, men utökas till ett träningspass per timme.  
Mätning av rörlighet i påverkade leder. 
 
 
3 v post op: Kontroll vid behov, oftast vid svullnadsproblematik, ortospassform. 
 
 
4 v post op: Patienten får nu vara utan ortos med extensionsdraget stunder dagtid, fortfarande 
utan belastning.  
Rörelseinstruktioner led-för-led. 
 
 
6 v post op: Patienten får nu vara helt utan ortos dagtid och använda handen i lättare ADL-
aktiviteter med lätt belastning och successivt ökande. Viloortosen används nattetid 3 mån 
post-op eller längre. Vid behov görs greppanpassningar. 
 
 
Ca 6-7 v post op: Flexionsdrag vid behov om möjligt elastiskt. Viloortosen fortfarande ev 
varannan natt för att vidmakthålla extension, upptill 3 månader. Uppföljning av flexionsdraget 
lämpligen med ca 2-3 v intervaller. 
 
 
Bilkörning bör undvikas 8 v postoperativt. 
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Bilaga 3 
 
Patientinformation efter operation med PIP-ledsprotes 
 
Operationen kräver att man delar på sträcksenan över leden vilket innebär att senan är 
försvagad åtminstone 6 veckor efter operationen. Senan ska därför avlastas och ortosen är 
utrustad med ett gummibands-drag som hjälper till att sträcka fingret. Det är nödvändigt att 
påbörja träning tidigt för att förhindra stelhet i fingret.  
 
För att få bästa resultat efter operationen är det några punkter som är viktiga att tänka på: 
 

• Svullnad – Svullnad i det opererade fingret kan kvarstå i flera veckor. För att 
motverka svullnad i fingret används fingerkompressionsstrumpa. Håll vid behov 
handen ovan hjärthöjd för att motverka svullnad. 
 

• Ortosanvändning – Den dynamiska ortosen med gummibandsdrag ska användas 
dagtid i 6 veckor efter operationen för kontrollerad rörlighetsträning. Fingerhylsan 
används nattetid i 12 veckor för att vidmakthålla god sträckning och för att skydda 
fingret. 
 

• Belastning – Användande av handen som inte medför belastning är tillåtet de första 
veckorna, exempelvis att hålla något lätt i handen eller att bläddra i en tidning. Försök 
inte använda handen för att lyfta, bära, köra bil etc. Bilkörning bör undvikas i 6 veckor 
efter operationen. 
 

• Väntat resultat – De flesta får tillbaka den rörlighet som de hade innan operationen. 
Helt full sträckning är inte något som eftersträvas eftersom detta på sikt kan resultera 
i översträckning i leden. Minskad smärta är det främsta målet med operationen.  

 
• Träning – Träna rörligheten i det opererade fingret 5 gånger/dag den första 

veckan och öka sedan träningspassen till 1 gång/timme. 
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1. Ta av gummibandsdraget från 
fingret. Stabilisera fingret med andra 
handen. Håll tummen under 
fingertoppens böjveck. Böj yttersta 
leden så långt du kan och håll kvar i 
det böjda läget i 7 sekunder. 
Slappna sedan av.  
Upprepa 10 gånger.  

2. Sätt på gummibandsdraget på 
fingret igen. Håll andra handens 
tumme under mellanledens 
böjveck. Böj mellanleden 
kontrollerat fram till smärtgränsen 
och håll i 7 sekunder. Slappna av 
och låt fingret sträckas av 
gummibandet. Upprepa 5 gånger. 
OBS! Respektera smärtan! 
 

3. Böj alla fingrar kontrollerat. Var 
uppmärksam på att de båda yttre 
lederna på det opererade fingret 
böjs. Upprepa 5 gånger. 
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Bilaga 4 
 
PIP-pyrocarbonprotes uppföljning Arb.ter:……… 
 
Personnr: .............................................................................  

Namn:..................................................................................   

Yrke/sysselsättning:.............................................................  

 
Aktuellt finger: Dominant hand: 
Dig:………   Hö    □     
Hö □   Vä □ 
Vä    □ 
Op-datum  pre op 3 mån 12 mån 24 mån 5 år 

Datum       

MCP a      

p      

PIP a      

p      

DIP a      

Rörlighet 

p      

MCP a      

p      

PIP a      

p      

DIP a      

Rörlighet 

p      

vila      Smärta (VAS) 

aktivitet      

Kosmetik (VAS)       

höger                     Greppstyrka 
(Jamar) vänster                     

utförande      COPM 

tillfredsst.      

DASH       

 


