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handskadade patienter. Behandlingen ger en illusion av funktion i en icke 
fungerande hand och metoden baseras på forskning om hjärnans plastiska 
förmåga som gör att kroppsuppfattningen snabbt kan förändras. Studien 
gjordes som en fallstudie och beskriver spegelträning som arbetsterapeutisk 
intervention på en patient med handskada. Patienten tränade med spegel i sex 
veckor. Handfunktion och aktivitetsförmåga före respektive efter 
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spegelträning som behandlingsmetod. Efter träningsperioden var den 
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aktivitetsutförandet hos en patient med handskada. 
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Introduktion 
 

Som arbetsterapeut på en handkirurgisk klinik möter man dagligen de svårigheter en person 

med handskada eller sjukdomstillstånd i händerna ställs inför. Även en lindrig handskada kan 

ha stor inverkan på personens livssituation. Arbetsterapeuten följer patienten genom olika 

faser av rehabiliteringen och behandlingen kan variera alltifrån ett enda tillfälle till flera år.  

På handkirurgiska kliniken i Malmö har man de senaste åren använt en behandlingsmetod 

som kallas spegelträning. Spegelträning användes från början i behandling av fantomsmärtor 

efter amputationer och ger då en illusion av en smärtfri och fullt fungerande hand 

(Ramachandran, 1998) och metoden baseras på forskning om hjärnans plastiska förmåga som 

gör att kroppsuppfattningen snabbt kan förändras (Merzenick, 1993). Vid handkirurgiska 

kliniken har metoden förutom vid problem med fantomsmärtor även använts vid 

dyskoordination och vid känselträning efter perifera nervskador. Eftersom spegelträning är en 

ny och relativt oprövad behandlingsmetod för patienter med handskador är det av intresse att 

belysa metoden utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv. 
 

Det arbetsterapeutiska synsättet 

Arbetsterapi innebär enligt Reed och Nelson Sanderson (1999) att använda meningsfulla 

aktiviteter eller interventioner för att främja hälsa och förvärva funktionella färdigheter. Med 

”förvärva funktionella färdigheter” menas att utveckla, förbättra eller återställa högsta möjliga 

nivå av självständighet hos en person som är begränsad av till exempel fysisk skada eller 

sjukdom. Arbetsterapeutens uppgift är att förebygga risker för nedsatt aktivitetsförmåga hos 

individen. Arbetsterapeuten skall förbättra eller vidmakthålla individens aktivitetsförmåga 

eller kompensera om det finns en nedsatt aktivitetsförmåga (FSA, 1998).  

 

CMOP – en arbetsterapimodell 

Enligt den kanadensiska arbetsterapimodellen Canadian Model of Human Occupation 

(CMOP) byggs aktivitetsutförandet upp av tre komponenter – aktivitet, person och miljö 

(Baptiste, Law, Polatajko & Townsend, 1997). Aktivitet är grundläggande för en persons 

välbefinnande och innebär egentligen allt som människan gör. Som arbetsterapeut har man en 

holistisk människosyn och varje person har unika förmågor. Miljön påverkar aktiviteter och 

påverkas i sin tur av hur människan agerar individuellt eller i grupp. Miljön är dynamisk och 

kan såväl möjliggöra som begränsa aktivitetsutförandet. De tre komponenterna är i ständig 

interaktion med varandra och aktivitetsutförandet kan sägas vara ett resultat av samspelet 
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mellan aktivitet, person och miljö. Arbetsterapeuten kan välja att angripa en eller flera av 

komponenterna för att förändra aktivitetsutförandet. Varje dimension innehåller 

subdimensioner; 

 

Aktivitet  

• Personliga dagliga aktiviteter – aktiviteter för att ta hand om sig själv, till exempel 

personlig hygien, förflyttning eller inköp.  

• Produktivitet – aktiviteter som innebär en social eller ekonomisk insats eller som 

sörjer för ekonomiskt uppehälle. Det kan vara förvärvsarbete, hushållsarbete, 

skolarbete eller barnets lek. 

• Fritid – aktiviteter för nöje, till exempel att läsa, idrotta eller umgås med andra. 

 

Person.  

• Emotionella funktioner – innehåller alla sociala och känslomässiga funktioner. 

• Kognitiva funktioner – innefattar människans mentala funktioner såväl kognitiva som 

intellektuella inkluderande till exempel koncentration och minne. 

• Fysiska funktioner – innefattar sensoriska och motoriska funktioner. 

• Spiritualitet – står för vår innersta personlighet som vi ger uttryck för i allt vi gör och 

som färgar våra handlingar. 

 

Miljö 

• Kulturell miljö – den etniska tillhörighet man har samt olika grupptillhörigheter som 

finns i samhället. 

• Institutionell miljö – ekonomiska, juridiska och politiska faktorer i miljön som 

påverkar det vardagliga livet. 

• Fysisk miljö – naturliga eller uppbyggda omgivningar som består av exempelvis 

byggnader, vägar, trädgårdar, fordon och teknologi.  

• Social miljö – psykologiska och sociala faktorer såsom relationer och sociala 

grupperingar. 

 

De tre komponenterna är alla beroende av varandra för att det ska bli ett aktivitetsutförande. 

Sker det en förändring i någon av komponenterna så att samspelet inte längre fungerar, 
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exempelvis på grund av en funktionsnedsättning, kan detta påverka individens förmåga till 

aktivitet och delaktighet samt tillfredsställelse med det den utför (Baptiste et al, 1997). 

 

”Bottom-Up” vs ”Top-Down” 

Weinstock-Zlotnik och Hinojosa (2004) har beskrivit två olika sätt att angripa 

arbetsterapeutiska problem; ”Bottom-Up” samt ”Top-Down”. De två sätten har olika 

utgångspunkter men samma mål utifrån arbetsterapins grundtankar.  

 

På en handkirurgisk klinik är det naturligt att utgå från patientens grundläggande funktioner 

för att få en uppfattning om patientens begränsningar, oförmåga samt tillgångar – det vill säga 

det så kallade ”Bottom-Up”-perspektivet. Med ”Bottom-Up”-perspektivet vid bedömning och 

behandling fokuserar man på kroppsfunktioner såsom kraft, rörelseomfång, balans och så 

vidare, vilka skapar förutsättningar för aktivitetsutförande (Trombly, 1993). Vid bedömning 

enligt ”Bottom-Up” fokuserar arbetsterapeuten initialt på detaljerna (till exempel ödem), 

vilket inte nödvändigtvis behöver innebära något hinder i patientens aktivitetsutförande vid 

undersökningstillfället. Men om man inte åtgärdar detaljen kan det mycket väl leda till 

aktivitetsbegränsningar i framtiden (Weinstock-Zlotnick & Hinojosa, 2004). I exemplet med 

ödemet kan det handla om en rad åtgärder som inkluderar såväl komprimerande bandage, 

träningsprogram samt information om hur man kan använda handen i ADL. Motsatsen till 

”Bottom-Up”-perspektivet är ”Top-Down”-perspektivet där man först utreder individens 

rollförmåga, vilka uppgifter som ingår i de respektive rollerna och huruvida individen kan 

utföra sina uppgifter och slutligen de troliga anledningarna till individens oförmåga att utföra 

sina uppgifter (Trombly, 1993). Arbetar man utifrån ”Top-Down”-perspektivet åtgärdas de 

grundläggande faktorerna avseende funktion i ett senare skede (Weinstock-Zlotnick & 

Hinojosa, 2004).  

 

Spegelträning innebär oftast träning av handfunktion såsom rörelseträning, grepp, 

koordination och så vidare, vilket gör att ”Bottom-Up”-perspektivet primärt kan tillämpas. 

Men såväl inledande bedömningar som vissa träningsmoment i spegeln fokuserar på aktivitet 

varför det i praktiken blir en kombination av de båda synsätten. Enligt Weinstock-Zlotnik och 

Hinojosa (2004) är det just en kombination av både ”Bottom-Up” och ”Top-Down” som är 

det bästa.  
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Spegelträning 

Vad är spegelträning? 

Spegelträning, på engelska kallad Mirror Visual Feedback (MVF), går till så att den 

skadade/amputerade armen placeras bakom en spegel som står vertikalt på högkant mitt 

framför patienten med spegelsidan riktad mot den friska sidan. Den oskadade handen syns då 

i spegeln och i spegelbilden ser patienten en illusion av den skadade handen. Patienten skall 

fokusera på spegelbilden och genom olika rörelse- eller greppövningar få en bild av att den 

skadade handen fungerar normalt. (Figur 1). Man kan arbeta bara med den friska handen eller 

låta den skadade handen följa med bakom spegeln. Båda varianterna beskrivs i litteraturen. 

 

Figur 1 Exempel på spegelträning.  

 

 
 

Metoden bygger på hjärnans plastiska förmåga, det vill säga hjärnans förmåga till anpassning 

och omformning utifrån nya förutsättningar. Denna plastiska förmåga hos även den vuxna 

hjärnan har beskrivits i litteraturen under de senaste årtiondena (Merzenick, 1993). När 

hjärnan, i det här fallet via spegelillusionen, får information om att handen fungerar normalt, 

så blir det de nya riktlinjerna utifrån vilka hjärnan arbetar. Varje kroppsdel har en given 

representation i hjärnan vilket kan illustreras av en så kallad homunculus, Figur 2, (Penfield 

1937, modifierad av Björkman, 2005).  
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Figur 2 En så kallad homunculus som visar såväl den motoriska som den sensoriska representationen i 

hjärnan. 

 

 
Ur Brain plasticity and hand function, Björkman (2005), med tillstånd av författaren. 

 

 

De olika kroppsdelarnas representation bildar en kortikal ”karta”. Tidigare utgick man från att 

kartan var statisk, det vill säga om kontakten bröts till exempel vid en amputation eller 

nervskada, så blev det som ett ”svart hål” i hjärnan. Försök på apor som genomgått 

avskärning av handens nerver med deafferentiering som följd, visade dock att området i 

hjärnan som motsvarade handen kunde aktiveras genom stimulering av ett område i ansiktet 

(Pons et al, 1991). Detta anses vara ett direkt bevis på att hjärnan omorganiserats. Ansiktets 

representation i hjärnans kartbild ligger intill handens och ansiktets område hade tagit 

handens område i besittning (Borsook, Becerra, Fishman, Edwards, Jennings, Stojanovic, 

Papinicolas, Ramachandran, Gonzales & Breiter, 1998). Ramachandran och Rogers-

Ramachandran (2000) har genom studier på personer med fantomsmärtor bevisat att denna 

plastiska förmåga även finns hos den mänskliga hjärnan. Samma fenomen uppstod nämligen, 

att beröring i ansiktet kändes i den amputerade handen. Personerna kunde dessutom känna i 

fantomhanden om beröringen bestod av till exempel värme, kyla, vibration eller massage och 

dessutom exakt var i fantomhanden beröringen kändes. Detta menar Ramachandran och 

Rogers-Ramachandran (2000) bevisar att det sker en ombildning av hjärnans kartbild utifrån 

de nya förutsättningarna som exempelvis en amputation innebär.  

 

En australiensisk studie (Garry, Loftus & Summers, 2005) visade med hjälp av en 

hjärnavbildningsteknik kallad motor evoked potentials (MEP) att genom att 

försökspersonerna tittade på spegelbilden av höger hand som utförde rörelser framkallades 

aktivitet i hjärnan motsvarande representationen för vänster hand som hölls passiv bakom 
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spegeln. Detta kan man se som ett direkt bevis för att ”rätt” del av hjärnans motorbark 

aktiveras via spegelillusionen. 

 

Mot ovan nämnda bakgrund uppstod spegelträning som behandlingsmetod. Genom 

spegelillusionen utnyttjar man hjärnans plastiska förmåga och skapar förutsättningar för 

ombildning av kartbilden och därmed även för att det sensomotoriska samspelet skall fungera 

och ge förutsättningar för att använda handen så som man vill i dagliga aktiviteter. 

 

Användningsområden för spegelträning 

På senare år har det gjorts flera studier på temat spegelträning. Ramachandran (1998) har som 

tidigare nämnts beskrivit spegelträning som behandlingsmetod för patienter med 

fantombesvär, t ex smärta, kramp samt känslan av att naglarna ”gräver” sig in i handflatan. 

Fantombesvären minskade, och försvann i vissa fall helt, med hjälp av spegelträning.  

Spegelträning har också använts för behandling av patienter som drabbats av stroke. Stevens 

och Stoykov (2003) beskriver i sin studie två patientfall som tränade med spegel tre gånger i 

veckan under fyra veckor. Greppstyrka och snabbhet i rörelser var några av de parametrar 

som förbättrades efter spegelbehandlingen. Man har även använt spegelträning på patienter 

med regionalt smärtsyndrom, på engelska Complex Regional Pain Syndrome (CRPS) 

(McCabe, Haigh, Ring, Halligan, Wall & Blake, 2003). CRPS är ett tillstånd där det 

sympatiska nervsystemet överreagerar med smärta, svullnad, värmeökning, stelhet och 

brännande känsla som följd. CRPS kan vara en följd av trauma, ibland ett obetydligt sådant, 

där effekterna av CRPS blir långt mer besvärliga än själva grundåkomman. I studien fick 

patienterna träna med spegel under sex veckor. Före och efter träningsperioden mättes 

hudtemperaturen på det drabbade området och patienterna skattade sin smärta. Det visade sig 

vara en signifikant skillnad i båda parametrarna där flera patienter blev helt smärtfria från att 

tidigare ha haft betydande smärtproblematik.    

 

I en nyligen publicerad artikel (Rosén & Lundborg, 2005) beskrivs spegelträning applicerad 

på handskadade patienter utifrån tre patientfall. I två av fallen var det dyskoordination som 

föranledde träning med spegel. I det tredje fallet handlade det om en nervskada där man 

använde metoden för att bibehålla den sensoriska kartbilden av handen i hjärnan medan man 

saknar känsel efter en nervreparation. I artikeln beskrivs patienternas framsteg med bland 

annat återgång till arbetet efter en längre tids sjukskrivning, där spegelträningen tillskrevs stor 

del i framstegen. 
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Det saknas en mer ingående undersökning ur arbetsterapiperspektiv av vad spegelträningen 

kan bidra med avseende patientens aktivitetsutförande. Så som det beskrivs i CMOP påverkas 

samspelet mellan aktivitet, person och miljö när det sker en förändring i någon av 

komponenterna. I de fall där fysiska funktionsnedsättningar gjort att aktivitetsutförandet 

förändrats kan spegelträning vara ett medel att få samspelet mellan komponenterna aktivitet, 

person och miljö att fungera igen.  

 

 

Syfte 
 
Att genom ett patientfall beskriva spegelträning som arbetsterapeutisk intervention efter 

handskada med frågeställningen: 

 

Hur påverkar spegelträning aktivitetssituationen hos en person med handskada? 
 
 
Metod 
 
Design/metod 

Metoden som valts är en så kallad fallstudie med en patient, som remitterades till 

handkirurgiska klinikens rehabiliteringsavdelning i Malmö, med problematik som lämpade 

sig för spegelträning. Fallstudier kan vara lämpliga när man studerar en avgränsad aspekt av 

ett problem under en begränsad tidsrymd (Bell, 2000). Metoden bedömdes vara lämplig i det 

här fallet för att beskriva spegelträning som arbetsterapeutisk intervention. Dessutom är 

inflödet av patienter som behöver spegelträning begränsat varför ett fall ansågs rimligt inom 

ramen för den här studien. Syftet med fallstudier är enligt Patel och Tebelius (1987) att 

studera processer och förändringar och därför används många olika tekniker för att samla 

information, till exempel intervjuer, observationer, självrapporteringar och dokument. Att 

använda mer än en strategi för att samla in data kring ett och samma fenomen kan även kallas 

triangulering (DePoy & Gitlin, 1999). Triangulering avser att öka noggrannheten i 

informationsinsamlingen genom att kombinera olika undersökningsmetoder som intervjuer, 

observationer och rent fysiska belägg (Merriam, 1994).  
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Urval 

Urvalet bestod i att den första patienten som remitterades till rehabiliteringsavdelningen med 

”lämplig” problematik tillfrågades om medverkan i studien. Patienten var en 47-årig kvinna 

som remitterades till arbetsterapeut med frågeställningen; ”koordinationsträning vänster 

hand”. Under de senaste tre åren hade kvinnan genomgått fem operationer på vänster hand 

och handled. Det planerades för en sjätte operation men läkaren tyckte att patientens 

handfunktion var för dålig. Patienten var relativt nyinflyttad till regionen. De föregående 

operationerna var utförda på annan ort och patienten hade haft kontakt med arbetsterapeut och 

sjukgymnast där. Status nu var en kraftigt dyskoordinerad och smärtande hand. 

Dyskoordinationen yttrade sig i att patienten inte kunde styra sin hand. Patienten hade full 

passiv rörlighet men oftast ”låstes” fingrarna i ett krampaktigt läge vilket gjorde det omöjligt 

att böja in fingrarna. Utöver besvären i vänster hand hade patienten generell artros vilket 

orsakade smärtor och rörelseinskränkningar i framförallt axlar, nacke och knän. Vilosmärtan 

var VAS 4 och patienten använde värme samt ibland medicin som smärtlindring. Patienten 

var sjukskriven sedan tre år från sitt arbete som vårdare på ett hem för utvecklingsstörda. 

Patienten var ensamstående och bodde i lägenhet med sin hund. Vid det första besöket på 

rehabiliteringsavdelningen gjordes en gemensam bedömning av arbetsterapeut och 

sjukgymnast där man föreslog spegelträning som lämplig behandlingsmetod tillsammans med 

ett hemprogram med träningsmassa. 

 

Datainsamling 

Funktionsnivå  

Information om rörlighet, greppstyrka och smärta inhämtades. Rörligheten mättes med 

goniometer, kraften med Jamar dynamometer - vilka båda är standardiserade mätinstrument 

(Mathiowetz, Weber, Volland & Kashman, 1984) - och smärtan skattades med VAS. 

Dessutom ställdes några specifika frågor som berörde upplevelsen av spegelträningen (Bilaga 

1 + 2). Frågorna var egenkonstruerade och ställdes med hjälp av VAS. VAS är ett 

standardiserat sätt att mäta subjektiva upplevelser och har använts inom en mängd områden 

(McCormack, Horne & Sheather, 1988). VAS-metoden innebär att man använder en 

horisontell linje som mäter exakt 100 mm och där det finns två absoluta ändpunkter som 

representerar den maximala respektive minimala ytterligheten av det som ska mätas. VAS 

används exempelvis ofta för att skatta smärta och då är 0 = ingen smärta och 10 = värsta 

tänkbara smärta. I studien ombads patienten att försöka skatta upplevelsen av spegelträningen 

med ändpunkterna 0 = mycket negativt och 10 = mycket positivt. Dessutom ingick ett antal 
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påståenden, som patienten ombads ta ställning till, med ändpunkterna 0 = instämmer inte alls 

och 10 = instämmer fullständigt.  

 

Aktivitetsnivå  

De svenska versionerna av bedömningsinstrumenten Disabilities of the Arm, Shoulder and 

Hand (DASH) (Atroshi, Johnsson & Sprinchorn, 1998) samt Canadian Occupational 

Performance Measure (COPM) (Baptiste, Law, Pollock, Polatajko, McColl, & Carswell, 

1993, svensk övers. FSA, 1999) användes för att få en uppfattning om patientens 

aktivitetssituation.  

DASH är ett standardiserat bedömningsinstrument (Hudak, Amadio & Bombardier 1996) som 

ursprungligen är amerikanskt/kanadensiskt. Instrumentet mäter funktionsnedsättning, 

aktivitetsförmåga samt symptom i övre extremiteten genom självskattning och har uppvisat 

god validitet och reliabilitet (Gummesson, Atroshi, Ekdahl 2003). DASH innehåller 30 frågor 

(Bilaga 3a + 3b) som berör upplevda besvär i axel, arm och hand samt två valfria delar som 

berör arbete och musik/idrott om vardera fyra frågor. Den sammanlagda poängen erhålls 

genom att summera poängen, subtrahera med 30 och slutligen dividera med 1,2. Detta ger en 

summa mellan 0 och 100 där 0 = ingen funktionsnedsättning/symptom och 100 = svårast 

funktionsnedsättning/symptom (Gummesson, Atroshi & Ekdahl, 2003).  

 

COPM är ett självskattningsinstrument som baseras på den kanadensiska 

arbetsterapimodellen CMOP. Instrumentet ringar in patientens aktivitetsproblem samt 

aktivitetens betydelse för patienten. Med instrumentet kan man även mäta förändringar över 

tid i patientens uppfattning av sin förmåga till aktivitetsutförande. Summan av poängen för 

utförande respektive tillfredsställelse divideras med antal problem (här 5) vilket ger en 

medelpoäng. Medelpoängen jämförs sedan med poängen vid uppföljningstillfället.  

 

Procedur 

Patienten introducerades noggrant i spegelträningsmetoden och fick låna med sig en spegel 

för hemträning. Patienten fick muntliga instruktioner att fyra gånger dagligen träna med 

spegeln. Patienten uppmanades träna i lugn miljö för att kunna koncentrera sig på 

spegelillusionen. Övningarna bestod i att först utföra - för patienten - enkla rörelseövningar 

under ca 1-2 minuter som uppvärmning. Dessa övningar var t ex att pronera och supinera 

underarmen, ab- och adducera fingrarna samt böja och sträcka i tummen. Därefter följde 

specifika koordinationsövningar i form av att tummen opponerades mot fingertopparna följt 
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av böjning och sträckning i fingrarna. Dessa övningar utfördes samtidigt med båda händerna. 

Avslutningsvis arbetade patienten med en lätt träningsmassa i spegeln men då endast med den 

friska handen. Varje träningstillfälle skulle vara högst 10 minuter med tanke på att patienten 

skulle orka koncentrera sig. 

 

Undersökning av rörlighet, kraft och smärta gjordes både före och efter behandlingsperioden. 

Bedömning av aktivitetsförmåga med DASH och COPM gjordes också före och efter 

behandlingsperioden. Frågorna 1-2 som berör upplevelsen av spegelträningen ställdes både i 

mitten av behandlingsperioden och vid behandlingsperiodens slut medan frågorna 3-4 endast 

ställdes vid behandlingens slut. De två första veckorna kom patienten till 

rehabiliteringsavdelningen två gånger i veckan och därefter en gång i veckan för träning och 

uppföljning. Behandlingsperioden varade sex veckor. 

 

Analysen bestod i att jämföra resultaten före och efter behandlingsperioden. 

 

Etiska överväganden 

Ansökan till vårdvetenskapliga etiknämnden gjordes med godkännande av studiens 

genomförande. Patienten tillfrågades av den kollega som initialt behandlade patienten om 

vederbörande accepterade att ingå i studien samt informerades skriftligen om anonymitet och 

frivillighet samt möjligheten att när som helst avbryta utan att ange någon orsak och utan 

konsekvenser för den fortsatta behandlingen.  
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Resultat 
 

Funktionsnivå 

Rörlighet/greppstyrka/smärta/upplevelse av spegelträningen 

Patienten upplever en klar förbättring av handfunktionen efter behandlingsperioden. De 

objektiva mätningar som gjordes på funktionsnivå visar dock inte förbättringen.  

Rörligheten förändrades inte och inte heller greppstyrkan. Greppstyrkan var 18 kg både före 

och efter vilket är 64 % av normalvärdet för en 47-årig kvinna i den ickedominanta handen 

(Mathiowetz et al, 1985). 

 

Vilosmärtan skattades till 4 på VAS före behandlingsperioden och till 7 vid 

uppföljningstillfället. Patienten har alltså mer smärta vid behandlingsperiodens slut men 

hanterade smärtan med sina invanda strategier. Patienten beskriver att hon nu använder sin 

vänsterhand betydligt mer. Hon beskriver även att hon nu kan styra sin hand och att fingrarna 

inte längre låses i det krampaktiga läge de gjorde förut. Vid behandlingsperiodens slut knyter 

patienten handen obehindrat. Hon upplever spegelträningen som positiv och tycker att den har 

bidragit starkt till hennes förbättrade handfunktion. Resultatet av samtliga frågor redovisas i 

figur 3. Vid behandlingens slut skriver patienten som svar på fråga 4 angående upplevelsen av 

spegelträningen: 

 

”Spegeln har lärt mig att slappna av.” 
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Figur 3 Resultat av patientens upplevelse av spegelträningen 
 
  Mycket positivt/  
  Instämmer helt   
10           

           
9           

           
8  1. Försök att uppskatta 

hur du upplever att 
träna med spegeln 8,4 

     1. Försök att uppskatta hur 
du upplever att träna med 
spegeln 8,4 

  

           

7  2b) Jag känner något i 
den skadade  
handen under 
spegelträningen 7,6 

 

 

   3. Spegelträningen har varit 
avgörande för förbättringen 
av min handfunktion 7,7 

  

           

6        2b) Jag känner något i den 
skadade handen under 
spegelträningen 6,1 

 4. Min förmåga att utföra 
dagliga sysslor har 
förbättrats tack vare 
spegelträningen 6,9 

           

5           

           

4        2a) Jag upplever att det är 
min skadade hand som syns 
i spegeln 4,5 

  

           

3  2a) Jag upplever att det 
är min skadade 
hand som syns i spegeln 
3,2 

 2c) Jag känner att 
min skadade hand 
fungerar normalt när 
jag tränar i spegeln 
3,5 

   2c) Jag känner att min 
skadade hand fungerar 
normalt när jag tränar i 
spegeln 3,3 

  

           

2           

           
1           

0           
 Mycket negativt / 
 Instämmer inte alls                3 veckor                                                     6 veckor 
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Aktivitetsnivå 

Tabell 1 DASH-resultat före och efter behandlingsperioden 

 
Fråga Resultat 

före 
Resultat 
efter 

Förändring 

1. Öppna en ny burk eller hårt sittande lock 3 3 0 

2. Skriva 1 2 +1 

3. Vrida om en nyckel 2 2 0 

4. Förbereda en måltid 2 2 0 

5. Öppna en tung dörr 3 2 -1 

6. Lägga upp något på en hylla ovanför Ditt huvud 3 4 +1 

7. Utföra tunga hushållssysslor (t ex tvätta golv och väggar, putsa 
fönster, hänga tvätt) 

4 4 0 

8. Trädgårdsarbete 5 5 0 

9. Bädda sängen 2 2 0 

10. Bära matkassar eller portfölj 4 3 -1 

11. Bära tunga saker (över fem kilo) 4 4 0 

12. Byta en glödlampa ovanför Ditt huvud 4 5 +1 

13. Tvätta eller föna håret 2 3 +1 

14. Tvätta Din rygg 2 4 +2 

15. Ta på en tröja 1 1 0 

16. Använda en kniv för att skära upp maten 2 3 +1 

17. Fritidsaktiviteter som kräver liten ansträngning  
(t ex spela kort, sticka, boule) 

4 4 0 

18. Fritidsaktiviteter som tar upp viss kraft eller stöt genom arm, axel 
eller hand (t ex spela golf, använda hammare, spela tennis, skytte, 
bowling) 

5 
 

5 0 

19. Fritidsaktiviteter där Du rör på armen fritt (t ex spela badminton, 
simma, gympa) 

5 5 0 

20. Färdas från en plats till en annan 2 2 0 

21. Sexuella aktiviteter 2 1 -1 

22. I vilken utsträckning har Dina arm-, axel- eller handproblem stört 
Ditt vanliga umgänge med anhöriga, vänner, grannar eller andra 

3 3 0 

23. I vilken utsträckning har Dina arm-, axel- eller handproblem stört 
Ditt vanliga arbete eller andra dagliga aktiviteter 

3 4 +1 

24. Värk/smärta i arm, axel eller hand 3 4 +1 

25. Värk/smärta i arm, axel eller hand i samband med aktivitet 4 4 0 

26. Stickningar (sockerdrickskänsla) i arm, axel eller hand 1 2 +1 

27. Svaghet i arm, axel eller hand 1 2 +1 

28. Stelhet i arm, axel eller hand 4 4 0 

29. Har Du haft svårt att sova på grund av värk/smärta i arm, axel eller 
hand 

3 3 0 

30. Jag känner mig mindre kapabel, har sämre självförtroende eller 
känner mig mindre behövd på grund av mina arm-, axel- eller 
handproblem 

2 2 0 

Total poäng = (summa poäng-30)/1,2 47 53 +6 
Poäng 1 - 5: 1 = ingen funktionsnedsättning/symptom, 5 = svårast funktionsnedsättning/symptom 
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DASH 

DASH-poängen var 47 före behandlingen och 53 efter, det vill säga patienten har mer besvär 

efter behandlingsperioden. Det var tre frågor som fick bättre resultat, tio som fick sämre och 

17 som var oförändrade. I Tabell 1 presenteras samtliga resultat. 

 

COPM 

Tre av de fem aktivitetsproblem som identifierades med hjälp av COPM förbättrades 

avseende utförande och fyra avseende tillfredsställelse, övriga var oförändrade. Den totala 

poängen för utförandet ökade med 1,8 och den totala poängen för tillfredsställelsen ökade 

med 1,4 se Tabell 2. Hon berättar att vissa träningssituationer med hunden kräver att man 

använder båda händerna vilket hon nu klarar. Att träna hunden samt att bära tungt var de 

aktiviteter som förändrades mest. 

 

Tabell 2 COPM-resultat före och efter behandlingsperioden 

 
Aktivitets-

problem 

Utförande 

Före 

Utförande 

Efter 

Förändring 

utförande 

Tillfredsställelse 

Före 

Tillfredsställelse 

Efter  

Förändring 

tillfredsställelse 

Träna 

hunden 

 

1 

 

4 

 

+3 

 

1 

 

3 

 

+2 

Äta med 

kniv och 

gaffel 

 

2 

 

2 

 

0 

 

3 

 

3 

 

0 

Bära tungt 1 5 +4 2 4 +2 

Cykla med 

hunden 

 

2 

 

2 

 

0 

 

1 

 

2 

 

+1 

Vrida trasor 2 4 +2 2 4 +2 

Medel- 

poäng: 

 

1,6 

 

3,4 

 

+1,8 

 

1,8 

 

3,2 

 

+1,4 

 
Utförande: 0 -10 (0 = kan inte utföra den alls, 10 = kan utföra den extremt bra) 

Tillfredsställelse: 0 – 10 (0 = inte alls nöjd, 10 = extremt nöjd) 
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Diskussion 
 
Resultatdiskussion 

Studien indikerar att spegelträning kan bidra till att förändra en persons aktivitetsutförande. 

Patienten beskriver en förbättring såväl avseende handfunktion som aktivitetsutförande och 

hon anser själv att spegelträningen hjälpt henne att bli bättre. COPM (Baptiste et al, 1993) är 

det mätinstrument som i denna studie bäst visar patientens förbättring medan rörlighet, 

greppstyrka, smärta mätt på funktionsnivå är oförändrat eller sämre. DASH-resultatet (Atroshi 

et al, 1998) är sämre än före behandlingen vilket inte stämmer överens med den subjektiva 

bilden som patienten ger. Resultatet av frågorna angående upplevelsen av spegelträning visar 

bland annat att patienten upplever det positivt att träna med spegeln och anser samtidigt att 

spegelträningen har bidragit starkt till att förbättra handfunktionen. Utifrån det som beskrevs i 

introduktionen angående spegelträningen (Ramachandran & Rogers-Ramachandran, 2000; 

Garry et al, 2005) skulle det kunna ha skett en ombildning av patientens kartbild i hjärnan 

vilket skapat förutsättningar för ett bättre koordinerat rörelsemönster. 

 

Funktionsnivå 

Patienten hade full passiv rörlighet såväl före som efter behandlingsperioden. Den stora 

skillnaden på funktionsnivå består i att efter behandlingsperioden knyter hon enkelt och säkert 

handen medan hon förut fastnade i ett krampaktigt läge, det vill säga koordinationen har 

förbättrats. Det är ett betydelsefullt framsteg för patienten men med de mätmetoder som 

användes är det svårt att objektivt visa förbättringen. Greppstyrkan mättes med Jamar 

dynamometer och förändrades inte under behandlingsperioden. Jämfört med normalvärdet för 

en 47-årig kvinna har hon ungefär två tredjedelar i greppstyrka (Mathiowetz et al, 1985). 

Patienten skattade vilosmärtan högre vid behandlingsperiodens slut än före. Måttet preciserar 

inte var smärtan kommer från eller om det var en representativ skattning över tid. Det skulle 

kunna vara patientens artros eller det faktum att patienten använder handen mer som gav 

utslag på VAS. Resultatet säger inget om patientens smärta i handen eftersom hon ombads 

skatta smärta generellt. Hade frågan ställts utifrån enbart smärta i handen hade det kanske gett 

ett annat resultat.  

 

Resultatet av frågorna angående upplevelsen av spegelträning är intressanta som jämförelser 

efter tre respektive sex veckor, men även de enskilda resultaten ger intressant information om 

själva interventionen spegelträning. Jämförelsen visar att upplevelsen av träningen  
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(fråga 1) var oförändrat positiv (VAS 8,4) vid båda tillfällena vilket är ett gott betyg åt 

träningsformen samt kan tolkas som att patienten inte tröttnat på träningen efter sex veckor. 

Upplevelsen av att det var den skadade handen som syntes i spegeln (fråga 2a) var relativt låg 

(VAS 3,2) efter tre veckor men ökade till 4,5 efter sex veckor. Det är fortfarande ett 

förhållandevis lågt värde men det säger ändå att i det här fallet ökade känslan med tiden. 

Jämför man resultatet efter tre veckor på fråga 2a med resultatet på fråga 2b så visar det att 

det känns ganska mycket i den skadade handen (VAS 7,6) samtidigt som patientens 

upplevelse av att det är den skadade handen som syns i spegeln är låg (VAS 3,2). Jämförelsen 

av samma frågor efter sex veckor visar att de båda resultaten närmat sig varandra; 2a ökade 

från 3,2 till 4, 5 medan fråga 2b minskade från 7,6 till 6,1. Kanske är det så att de båda 

upplevelserna blir svårare att särskilja efter en längre tids träning i spegeln. Frågorna 3 och 4 

fick höga resultat (VAS 7,7 respektive VAS 6,9) och ger patientens positiva syn på resultatet 

av spegelträningen.  

 

Aktivitetsnivå 

DASH (Atroshi et al, 1998) ger en samlad bild av patientens självskattade besvär från hand, 

arm och axel de senaste sju dagarna och ger ett värdefullt mått på symptom och 

aktivitetsproblem. Det är dock svårt att urskilja eventuella förändringar i handen eller om 

problemen kommer från hand, arm eller axel. Eftersom patienten hade svåra smärtor i axlar 

och nacke på grund av artros kan det ha överskuggat helhetsbilden. Inte heller får man veta 

hur patienten utför aktiviteterna, om hon till exempel använder båda händerna. En erfarenhet 

bland flera av arbetsterapeuterna på handkirurgiska kliniken i Malmö är att DASH-poängen 

blir högre, det vill säga patienten upplever mer problem, även när handfunktionen har 

förbättrats. En möjlig förklaring till det kan vara att när patienten börjar använda den skadade 

handen mer så ökar också kraven på handfunktionen och de aktiviteter man utför, tidigare har 

patienten kanske inte alls använt handen. Patientens DASH-resultat försämrades från 47 till 

53 poäng. Gummesson (2003) menar att tio poängs förändring av medel DASH-poäng var 

den minsta betydelsefulla förändringen vilket gör att patientens förändring på sex poäng inte 

kan anses vara av betydelse utan helhetsresultatet kan betraktas som oförändrat. Då är det mer 

givande att titta närmare på de enskilda frågorna. Bland de aktivitetsfrågor som skattades 

högre (= sämre) var exempelvis att skriva, att tvätta eller föna håret samt att använda kniv för 

att skära upp maten.  

Flera av aktiviteterna utförs med båda händerna samt innefattar axelrörlighet varför patientens 

artros kan vara orsak till försämringen. Eller så kan det som tidigare nämnts vara det faktum 
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att patienten använder den skadade handen mer (vilket naturligtvis är positivt) nu som 

resulterar i att aktiviteten är svårare att utföra. Såväl att skriva som att använda en kniv för att 

skära upp maten utförs med höger hand varför artrosen även där kan spela in.  

Symptomfrågorna som skattades högre (= sämre) var exempelvis i vilken utsträckning 

problemen stört det vanliga arbetet eller andra dagliga aktiviteter samt graden av smärta/värk i 

arm, axel eller hand. Även här är det svårt att urskilja vad som är orsak till problemen samt 

om besvären kommer från axlarna eller handen samt vad som är orsak till besvären.  

Tre aktiviteter skattades lägre (= bättre) och det var att öppna en tung dörr, bära matkassar 

eller portfölj samt sexuella aktiviteter. Återigen är det flera faktorer som kan vara orsak till 

förbättringen.  

 

COPM (Baptiste et al, 1993) är som tidigare nämnts det instrument som bäst belyser 

patientens förbättrade aktivitetssituation. Sett ur CMOP-perspektiv har samspelet mellan 

aktivitet och person förbättrats vilket resulterar i såväl förbättrat aktivitetsutförande som 

förhöjd tillfredsställelse med de aktiviteter som är viktiga. Genom att den fysiska funktionen i 

handen förbättrats påverkar det patientens förmåga till aktivitet samt tillfredsställelsen med 

det hon utför. Enligt CMOP (Baptiste et al, 1997) handlar aktivitetsutförande om förmågan att 

välja samt tillfredsställande kunna utföra meningsfulla aktiviteter för att kunna ta vara på sig 

själv, njuta av livet samt bidra till samhället. Patientens aktivitetsutförande färgas av att 

personkomponenten är påverkad av fysiska funktionsnedsättningar (smärta, dyskoordination, 

artros) vilket visar sig i de aktivitetsproblem som identifierades med COPM. Se figur 4. 
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Figur 4. Illustration, med utgångspunkt i arbetsterapimodellen CMOP, av patientens fem mest 

betydelsefulla aktiviteter samt de funktionsnedsättningar som påverkar interaktionen mellan de tre 

huvudkomponenterna i modellen; person, aktivitet och miljö. 
 
 

Person 
    Smärta 

              Dyskoordination 
 
 
 
 

    
 
                               a 
 
Aktivitet                                       Miljö 
Träna hunden                             b             Hjälpmedel 
Äta med kniv och gaffel 
Bära tungt 
Cykla med hunden 
Vrida trasor 

 

 
 
 

 

 

 

Under aktivitetskomponenten finns bland annat patientens fritidsintresse – hunden. Två av de 

fem viktigaste aktivitetsproblemen var förknippade med hunden varför man kan tänka sig att 

subdimensionen fritid tar stor plats i aktivitetsdomänen. En möjlig förklaring till det kan vara 

att patienten är sjukskriven. Man kan hävda att det är i området markerat med a i Figur 4 - 

mellan person och aktivitet - som spegelträningen verkar. Genom att spegelträningen 

förbättrat patientens fysiska funktioner får det en positiv inverkan på aktivitetskomponenten 

som visar sig i förbättrat aktivitetsutförande (b i Figur 4); träna hunden, bära tungt samt vrida 

trasor. Äta med kniv och gaffel samt att cykla med hunden var de två aktivitetsproblem som 

inte förändrades under behandlingsperioden. Om patienten erhåller lämpliga hjälpmedel 

skulle miljökomponenten kunna påverkas och därmed förbättra interaktionen mellan person 

och miljö vilket kan ge förbättrat aktivitetsutförande. Lämpliga hjälpmedel i det här fallet kan 

vara anpassade, greppvänliga bestick samt en stabil cykel i form av en trehjuling. 

Interaktionen 
mellan person 
och aktivitet (a). Patientens 

aktivitets- 
utförande (b). 
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Det går aldrig att utesluta att andra faktorer, till exempel tiden, spelar in när man talar om 

förbättringar, det vill säga att patienten hade förbättrats oavsett interventionen eller ej. 

Patienten hade dessutom hemträning med träningsmassa, och det går inte att avgöra om det 

var spegelträningen eller träningsmassan som bidrog mest till förbättringen. I det här fallet har 

dock patienten en lång historia av dyskoordination med negativ påverkan på 

aktivitetsutförandet som följd. Det var först när spegelträningen sattes in som patienten 

upplevde en förbättring. Genom strukturerad träning med spegelträning som en viktig 

komponent förbättrades patientens aktivitetsförmåga. Utöver den förbättrade 

aktivitetsförmågan har patienten fått bättre förutsättningar inför en planerad operation av 

handleden. 

 

Metoddiskussion 

Med fallstudien som metod får man ett resultat som representerar en patient och måste tolkas 

utifrån att det just är ett fall det belyser. Slutsatserna man drar utifrån ett ensamt fall kan 

naturligtvis aldrig fullt ut representera verkligheten utan får kanske värde först när studier 

gjorda med andra forskningsmetoder pekar åt samma håll (Ejvegård, 2003). En felkälla kan 

givetvis vara att författaren både är undersökare och behandlare men fördelen är att man som 

behandlare får en del information som går utanför de objektiva resultaten. För att öka 

säkerheten i resultaten kan man dock tänka sig att utvärderingen skulle ha gjorts av en 

oberoende arbetsterapeut. 

 

Den så kallade Hawthorneeffekten (De Amici, Klersy, Ramajoli, Brustia & Politi, 2000) 

skulle kunna utgöra en felkälla i den här studien. Hawthorneeffekten innebär att en upplevelse 

förstärks eller ett tillstånd förbättras enbart av den anledningen att personen eller patienten får 

extra uppmärksamhet. I den här studien skulle Hawthorneeffekten kunna innebära att 

patienten upplevde en förbättring eftersom hon visste att hon ingick i en studie.  

 

De metoder som användes för att få information om patienten gav en god bild av 

handfunktionen samt aktivitetssituationen men var mindre bra när det gällde att visa på 

förändringar av desamma. För att få en mer heltäckande bild av patientens förmågor och 

begränsningar hade fler bedömningsinstrument kunnat användas. Exempelvis hade 

Sollermans handfunktionstest (Sollerman, 1980) kunnat vara ett värdefullt komplement till 

DASH eftersom det specifikt mäter förmågan att utföra de vanligaste dagliga greppen.  



 23

För att förtydliga dyskoordinationsproblematiken och sedermera den förbättrade 

koordinationen hade det varit värdefullt att filma patienten i en aktivitetssituation. Ett annat 

komplement kan vara ett fotografi av handen före och efter behandlingsperioden. Då hade 

resultatet kunnat bli tydligare. För att få ett mer tillförlitligt mått på smärtan skulle patienten 

kunna ha fört dagbok där smärtskattning ingick samt att hon ombads skatta både generell 

smärta och specifik smärta i vänster hand. 

Eventuellt hade en halvtidsbedömning med COPM (Baptiste et al, 1993) resulterat i att fler 

aktivitetsproblem hade identifierats och därmed hade tiden utnyttjats bättre.  

 

VAS-frågorna gav värdefull information om upplevelsen av spegelträningen vilket känns 

relevant med tanke på att det är en ny behandlingsmetod. Vid såväl smärtskattningen som 

upplevelsen av spegelträningen användes VAS. VAS har i denna studie använts på 

individnivå. Kritikerna menar att VAS endast bör användas på individnivå och inte alls på 

gruppnivå eftersom resultatet inte kan översättas till variabler för statistisk bearbetning 

(Svensson, 2000). Anledningen till det, menar Svensson (2000), är att VAS-resultaten inte 

kan tolkas som att en känsla är dubbelt så stark bara för att den fått dubbelt så hög VAS-

poäng.  

 

DASH (Atroshi et al, 1998) gav information om patientens funktionsnedsättning och 

symptom men var inte alls känsligt för den förbättring som patienten upplevde av såväl 

handfunktion som aktivitetsförmåga. Gummesson et al (2003) skriver att DASH bäst visar 

förändringar på gruppnivå och att det på gruppnivå är användbart på flera sjukdomstillstånd i 

övre extremiteten. COPM (Baptiste et al, 1993) visade sig i den här studien vara ett 

instrument som bättre än DASH fångade upp och belyste patientens aktivitetssituation och 

visade dessutom objektivt den förbättring som patienten upplevde. Till skillnad från DASH är 

COPM ett instrument som är användbart på individnivå. Det främsta syftet med COPM är 

också att utvärdera resultatet efter arbetsterapeutisk behandling på enskilda patienter (Law et 

al, 1990). Samtidigt varnar samma författare för att använda COPM på gruppnivå eftersom 

instrumentet identifierar individuella problem vilket gör det svårt att tolka förändringar efter 

arbetsterapeutisk behandling om det inte är likartade problem som identifierats av olika 

patienter. 
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Träning och inlärning 

Det finns inget evidensbaserat träningsprogram för spegelträning. Det som används på 

handkirurgiska kliniken i Malmö är en ram som modifieras beroende på patientens problem. 

Det är svårt att hitta vetenskapliga studier om allmänna träningsprinciper med riktlinjer för 

träningsdos och –intensitet. Detta skiljer sig också åt beroende på vad det är som ska tränas. I 

vissa fall kan rent fysiologiska faktorer styra intensitet och frekvens. Exempelvis bör man 

efter en flexorsenskada träna rörligheten en gång i timmen under de första veckorna för att 

förhindra adherensbildning (Wehbé, 1987) medan det till exempel vid styrketräning räcker att 

träna tre gånger i veckan för att förbättra styrkan (Tesch, 1984). Befintligt träningsprogram 

för spegel baseras på beprövad erfarenhet såväl avseende programmets innehåll som dess 

längd.  

 

Beträffande spegelträning skulle man kunna dra paralleller till studier om inlärning eftersom 

det är ett nytt mönster eller en ny rörelse som ska läras in. Inte heller här är det lätt att hitta 

vetenskapliga belägg. Studier om beteendeförändring när det gäller inlärning visar dock att 

det är bättre med många korta pass än ett långt (Seabrook, Brown & Solity, 2004). Även 

studier om koncentration och inlärning som är gjorda på barn med ADHD (Klingberg, 

Fernell, Olesen, Johnson, Gustafsson, Dahlström, Gillberg, Forssberg & Westerberg, 2005) 

visar goda resultat av många träningspass dagligen under en fyraveckorsperiod. Vid 

utformande av ett individuellt träningsprogram måste hänsyn tas till om patienten är i arbete 

och vilka möjligheter det i så fall ges för spegelträning på arbetsplatsen. För en sjukskriven 

patient finns det utrymme för fler pass om dagen men även annan typ av behandling kan 

uppta ens tid. 

 

 

Konklusionen av studien är att spegelträning skulle kunna bidra till förbättrat 

aktivitetsutförande hos patienter med dyskoordination. Spegelträning som behandlingsmetod 

är relativt enkel att tillämpa och borde vara användbar för arbetsterapeuter inom många olika 

områden. Man vet ännu inte den optimala träningsnivån avseende frekvens och intensitet för 

spegelträning. Studier – gärna av tvärprofessionell karaktär – skulle kunna öka den kunskapen 

samt skapa evidens för spegelträning som behandlingsmetod. För att kunna generalisera 

resultaten behövs framtida större kontrollerade studier om spegelträning inom rehabilitering 

av handskadade patienter.  
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