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Abstrakt 

Bakgrund: I dagens samhälle är ett arbete något mycket viktigt, det ses inte enbart som en inkomstkälla 

utan ger också människor en identitet, tillfredställelse och känslan av delaktighet i samhället. Efter en 

nervskada i handen kan det vara svårt att återgå till arbetslivet och för att klara av detta är det nödvändigt 

att använda olika anpassningsstrategier. Syfte: Att undersöka vilka aktivitetsproblem och 

funktionsnedsättningar personer med nervskador i handen upplevt samt vilka anpassningsstrategier 

personerna använt för att återgå till arbetslivet efter den inledande rehabiliteringsfasen. Metod: Materialet 

samlades in genom åtta intervjuer som transkriberades och därefter analyserades med hjälp av en riktad 

innehållsanalys. Resultat: Av åtta respondenter var två tvungna att byta arbete eller arbetsuppgifter. 

Resterande lyckades återgå till samma arbetsposition och alla hade i någon form använt sig av en eller 

flera anpassningsstrategier. Diskussion: Många av deltagarna har inte tänkt eller reflekterat över att de 

använt en anpassningsstrategi, men resultatet tydliggör att det är anpassningsstrategier som 

respondenterna använt sig av. 

 

Nyckelord: anpassningsstrategier, arbete, nervskada, handskada, strategier. 
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-perceived opportunities and obstacles for returning to work 
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Abstract 

Background: In today’s society, work is very important; not only seen as a source of income, but also as 

a source that gives individuals an identity, a level of satisfaction, and participation in the community. 

After a nerve injury in hand, it can be difficult to return to work. In order to cope with such a difficulty it 

is necessary to use different adaptation strategies. Purpose: The purpose of this study was to investigate 

which occupational difficulties and disabilities persons with nerve damage in hand has perceived and 

what strategies they had used for returning to work after the initial rehabilitation phase. Method: Data 

was collected through eight interviews that later were transcribed and analyzed by means of directed 

content analysis. Results: Of the eight respondents, two were forced to change jobs or work tasks. The 

remaining respondents did manage to return to the same working positions. These respondents had all 

used one or more adaption strategies. Discussion: Many of the participants have not thought about or 

reflected upon the fact that they have used adaptation strategies; however, the results show that 

respondents did use adaptation strategies.  

Keywords: Coping strategies, adaption strategies, work, nerve injury, hand injury.  

Bachelor thesis 

Division of Occupational Therapy and Gerontology, Lund University, Lund, Sweden 



Innehållsförteckning 

Bakgrund .......................................................................................................................................1 

Vanliga skador och dess konsekvenser på funktions- och aktivitetsnivå  .......................................1 

   Ödem och överkänslighet ..............................................................................................................2 

Aktivitetsproblem vid en handskada  ...............................................................................................2 

Rollförluster och livskvalité relaterad till handskador ....................................................................3 

Arbetets betydelse ............................................................................................................................3 

Anpassningsstrategier och aktivitetsomställning  ............................................................................4 

Arbetsterapi ......................................................................................................................................5 

Arbetsterapeutiska åtgärder  ............................................................................................................6 

Syfte ........................................................................................................................... 9 

Metod  ............................................................................................................................................9 

Urvalsförfarande ...........................................................................................................................11 

Metod för insamling av information  .............................................................................................11 

Procedur  ........................................................................................................................................11 

Bearbetning av den insamlade informationen................................................................................12 

Etiska överväganden ......................................................................................................................12 

Resultat  .......................................................................................................................................13 

Arbetsterapeutens roll ....................................................................................................................13 

Respondenternas upplevda fysiska problem  .................................................................................14 

  Nedsatt handfunktion  ..................................................................................................................14 

  Upplevda problem rörande sensorik och köldkänslighet  ...........................................................15 



Respondenternas upplevda mentala svårigheter efter skada  .........................................................15 

   Upplevd smärta  ..........................................................................................................................16 

Betydelsen av respondenternas sociala miljö  ...............................................................................16 

   Upplevda rollförluster  ...............................................................................................................16 

   Upplevt socialt stöd i vardagen  .................................................................................................17 

Respondenternas använda strategier ..............................................................................................18 

   Strategier vid nedsatt handfunktion  ...........................................................................................18 

   Strategier rörande mentala svårigheter .....................................................................................19 

   Strategier rörande sensorik och köldkänslighet  ........................................................................20 

Diskussion  ..................................................................................................................................22 

Resultatdiskussion .........................................................................................................................22 

   Upplevd mentala svårigheter efter skadan  ................................................................................23 

   Återgång till arbete .....................................................................................................................23 

   Arbetsterapeutens roll  ................................................................................................................24 

Metoddiskussion  ...........................................................................................................................24 

Konklusion .....................................................................................................................................26 

Litteraturförteckning  .....................................................................................................................27  

Bilaga 1 ..........................................................................................................................................32 

 

 

 



 

1 

 

Bakgrund 

Vanliga skador och dess konsekvenser på funktions- och aktivitetsnivå 

Handskador är en av de vanligaste diagnoserna på en akutmottagning och ställer stora krav på 

den som ansvarar för det primära omhändertagandet. Detta eftersom tillsynes bagatellartade 

skador kan ge betydande invaliditet (Lindgren, Svensson & Alfredson, 2007). Handens tre 

centrala nerver som styr handens motorik och sensorik heter nervus- radialis, medianus och 

ulnaris, och innerverar var för sig olika delar av handen (se figur 1.) (Lusardi & Nielsen, 2007). 

 

Skärskador i handen och 

fingrarna kan lätt ge avskärning 

av en eller flera digitalnerver (de 

små nerverna i fingrarna som 

avgår från nervus- radialis, 

medianus eller ulnaris) och 

resultatet blir ett känselbortfall 

inom motsvarande del av fingret. 

Pekfingrets radiala (åt tummens 

sida) och tummens ulnara (åt 

lillfingrets sida) digitalnerver är i 

synnerhet viktiga, eftersom en 

tillfredsställande sensibilitet inom 

motsvarande hudytor är en 

förutsättning för ett fungerande pinch (nyp)- och nyckelgrepp. Av särskild betydelse är också 

lillfingrets ulnara digitalnerv. Detta för att lillfingersidan fungerar som ett stöd när handen läggs 

ner mot ytor. Exempelvis om den drabbade lägger ner handen mot en varm yta så är denna 

nervfunktion viktig. Avskurna nervtrådar strävar alltid att växa ut igen. Efter avskärning av en 

nervstam till exempel vid en fingeramputation, bildas alltid ett neurom – en spolformad utväxt 

bestående av återbildade nervtrådar inbakande i ärrvävnad. Dessa neurombildningar är hos 

många mycket känsliga för beröring och tryck (Lundborg, 1999). Även fullständiga 
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fingeramputationer är vanliga skador som ofta ställer till med stora svårigheter i anslutning till 

handgreppet. Om amputationen sitter vid nagelbädden kan nageldeformiteter växa ut, vilket kan 

ge betydande funktionella besvär, samtidigt som det blir kosmetiskt oangenämt, något som 

påverkar många patienter negativt. (Lindgren, Svensson & Alfredson, 2007). 

Ödem och överkänslighet 

Ödem är en lokal vätskeansamling som ökar trycket på vävnader, kärl och nerver i området.  

Ödem bidrar i hög grad till ärrvävnad som binder samman huden med underliggande strukturer 

(adherensbildning) och därmed dålig rörlighet. Enligt Runnquist, Cederlund och Sollerman 

(1992) måste ödembehandling därför alltid prioriteras. En nervskada i handen kan också 

resultera i mängder av andra följdkomplikationer. Ett mycket vanligt besvär som drabbar 

patienter med handskador är köldkänslighet (Collins, Novak, Mackinnon & Weisenborn, 1996). 

När individen vistas i kalla miljöer kan symtom som smärta, ömhet, domningar, svaghet, stelhet 

och färgskiftningar i huden förekomma (Irwin, Gilbert, Terenghi, Smith & Green, 1997). På 

grund av dessa symtom så har det enligt Carlsson, Rosén och Dahlin (2010) visat sig att de 

drabbade i stort upplever sämre livskvalité än jämfört med normalpopulationen. Tydligast har det 

visat sig i undersökningar där neurogen smärta i samband med köld påverkar arbetssituationen i 

avseende utförande och tillfredsställelse. Det blir svårt att anpassa aktiviteter och arbetsuppgifter 

samt använda anpassningsstrategier eftersom smärtan och stelheten/svagheten sitter på ett så 

utsatt område. De som drabbats av en handskada med följande köldkänslighet, vittnar också om 

stora svårigheter i alla vardagliga aktiviteter (Cederlund, Iwarsson & Lundborg, 2007).  

 

Aktivitetsproblem vid en handskada 

Många vardagliga sysslor som till exempel att knäppa en knapp, skriva ett brev, öppna ett 

mjölkpaket eller låsa upp en dörr kan vara svåra att utföra redan efter en lindrig handskada. Hos 

många patienter med en handskada, kan oförmågan till just sådana vardagsaktiviteter utgöra ett 

livslångt bekymmer. Carlsson, Edberg och Wann Hansson (2010) påpekar också att 

köldkänslighet, som är en vanlig följdkomplikation efter en handskada, har en stor inverkan på 

aktivitetsmöjligheter. Enklare sysslor som att bara ta ur ett paket från frysen eller att skölja något 

i kallt vatten, kan vara mycket problematiskt och obehaglig. En annan viktigt faktor som 

påverkas vid ett handtrauma är handens viktiga roll i kroppsspråket i varje människas 
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kommunikation med omvärlden (Lundborg, 1999). Enligt Kasch och Nickerson (2001) så 

förmedlar händerna väldigt mycket av kroppsspråket. Med händerna vidrör vi, ger trygghet och 

uttrycker känslor. Förlust av handfunktion genom skada eller sjukdom kan alltså påverka mycket 

mer än de mekaniska uppgifter som händerna utför. 

 

Rollförluster och livskvalité relaterad till handskador 

Psykosociala anpassningar till en skada är viktigt men ofta underskattas ämnet vid 

handrehabilitering. Traditionellt saknas en holistisk syn och all fokus läggs på handens fysiska 

funktion och förbättringar. Personen bakom glöms många gånger bort vilket resulterar i att 

mycket av det klientcentrerade samarbetet och patientens egentliga mål, vilket ofta är att återgå i 

arbete, förbises (Schier & Chan, 2007). Chan och Spencer (2004) menar att det många gånger 

saknas information från patienten angående övergripande livssituation, rollförluster, förändrade 

rutiner, arbete, dagliga aktiviteter och fritid.  

          Människans identitet utgörs i mycket av vad individen uträttar och hur denne uträttar det. 

Följden av en nervskada i handen kan resultera i ett hot mot personens självkänsla och identitet. 

En nervskada kan hindra människan från att delta i de vardagliga aktiviteterna vilket kan bidra 

till stress och obalans i det normala aktivitetsmönstret. Detta kan i sin tur påverka tankarna och 

förhållningssättet angående de essentiella faktorerna i livet, så som ekonomisk trygghet, rollen 

som make/maka, mor eller far samt rollen som förvärvsarbetare. Rollen som familjeförsörjare är 

ytterst viktig psykosocialt sett. Att förlora denna roll är mycket traumatiskt för en människa och 

något som är ganska så vanligt vid en större nervskada i handen. Samtidigt kan också rollen som 

yrkesutövare förloras då personen känner en stor delaktighet på arbetsplatsen, med kollegor och 

kunder. Känslan av att personen deltar och bidrar till något större - samhället, kan också 

försvinna (Schier & Chan, 2007). 

 

Arbetets betydelse 

Arbete ses som den mest betydelsefull aktiviteten för de allra flesta vuxna människor i 

västvärlden och det ger livet mening (Kramer, Hinojosa & Royeen, 2003). I dagens samhälle ses 

inte arbete enbart som en inkomstkälla utan ger också människor en identitet, tillfredställelse och 

känslan av delaktighet i samhället (Brown, 2001). Kielhofner (2008) menar att ett arbete ger 
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möjlighet till ekonomiskt oberoende och att arbetsrollen ger stöd i att hantera vardagsstruktur, att 

utveckla ett socialt nätverk samt stärka människans identitet.  

Nationalencyklopedin (2010) definierar arbete som en verksamhet på vilken en människa bygger 

sin försörjning. Att ha ett arbete ger en ökad livskvalité samtidigt som det ger en bekräftelse på 

engagemang och kompetens.  

          Holmström, Eklundh och Ohlsson (1999) menar att personer som har ett arbete att gå till 

visar sig må bättre än personer som är arbetslösa, då individen som har ett yrke känner sig mer 

betydelsefull och mer delaktig i samhället. Full sysselsättning är ett mål i alla industrialiserade 

länder, åtminstone i Västeuropa. Arbete har då kommit att bli ett starkt positivt laddat ord, inte 

bara så att arbetets ekonomiska funktion framhävs, utan även dess sociala och moraliska 

inverkan (Nationalencyklopedin, 2010).  

          Arbete spelar en stor roll angående individens sociala aktivitet (Leufstadius, Eklund, & 

Erlandsson, 2009). Ett arbete medför att man har kollegor vilket skapar en känsla av gemenskap. 

Yrkesverksamma inom olika områden kan samarbeta med arbetsgivare för att utveckla 

meningsfulla arbetsmiljöer för ökad trivsel, större motivation för arbete, ökad produktivitet och 

minskad personalomsättning (Brown, 2001). Trots sjukdom eller skador, är arbetet en viktig del 

av människors liv och främjar människans välbefinnande (Vestling, 2003).  

 

Anpassningsstrategier och aktivitetsomställning  

Anpassningsstrategier är ett samlingsnamn för olika metoder för att övervinna hinder i vardagen, 

och kan delas in i kategorier som; ändra aktivitetsmönster, ta emot hjälp, affektiva strategier, 

välja bort, ändra arbetsteknik, och kompensation med objekt eller hjälpmedel (Cederlund, 

Thorén–Jönsson & Dahlin, 2010). Acceptera läget, söka socialt stöd, positivt tänkande, jämföra 

med något sämre, själv lösa praktiska problem, smärtstillande åtgärder, använda andra 

kroppsdelar, öga-hand koordination och aktiv bearbetning av trauma händelsen har uttryckts av 

författarna Gustafsson, Persson och Amilon (2002). 

          I en studie av Cederlund, Thorén–Jönsson och Dahlin (2010) påvisas att den vanligaste 

anpassningsstrategin vid handskada, är att använda rörliga delar av kroppen så som mun, panna, 

huvud, axlar, armbågar, ben och fötter för att klara av sin personliga vård och sina 

hushållssysslor. En annan vanlig anpassningsstrategi är kompensation med hjälpmedel- eller 
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objekt i närmiljön. Här kan nämnas strategier som att använda mekaniska verktyg istället för 

manuella och användning av till exempel förtjockande grepp. Affektiva strategier kan vara när 

känslor styr människans handlingsätt, exempelvis när en person gömmer undan sin skadade hand 

i sociala situationer. Ytterligare en vanlig strategi är att ändra på arbetstekniker som till exempel 

att fixera mjölkförpackningen i kylskåpsdörren för att sedan öppna den med den oskadade 

handen. 

         Schultz och Schkade (1992) menar att en aktivitetsomställning (occupational adaptation) 

är en konsekvens av utmaningar i aktivitet och gäller både på individnivå och samhällsnivå. En 

aktivitetsomställningsprocess uppstår när en person står inför en aktivitetsanpassning i en miljö 

och består av en komplex serie av olika stadier och faktorer, exempelvis när en person möter 

hinder i återgången till arbete efter en allvarlig nervskada i handen. Omställningen sker i en 

växelverkan mellan personen och den aktuella arbetsmiljön. Omställningarna sker utifrån- och i 

samverkan med personens kapacitet och de krav som miljön ställer (Cole & Tufano, 2008). 

          I omställningsprocessen är det inte bara fysiska omständigheter som inverkar utan också 

mentala faktorer så som till exempel att personen inte vill återgå till miljön där skadan skett. 

Detta kan bero på rädsla och ångest för att en olycka ska ske igen, samt att situationen kan väcka 

otäcka minnen. Andra faktorer som räknas till omställningsprocessen kan vara att personen byter 

arbetsuppgifter till något mindre fysiskt ansträngande, där risken att skada sig är betydligt mindre 

(Ramel, Rosberg, Dahlin & Cederlund, 2012).  

 

Arbetsterapi 

Arbetsterapeutisk rehabilitering vid nervskador i handen kan vara mycket komplex. Det behövs 

goda kunskaper om handens anatomi och en bra funktionsanalys är nödvändig. Handens anatomi 

och fysiologi går att lära men det som är komplicerat är att kunna bedöma när träning ska 

påbörjas och vilken grad av träningsintensitet den specifika patienten behöver (Lusardi & 

Nielsen, 2007). Eftersom rehabiliteringsprocessen är så komplicerad måste arbetsterapeuten 

förfoga över djupa kunskaper inom de biologiska och mekaniska aspekter som är involverade i 

handens rehabilitering (Söderback, 2009). Som hjälp att förstå sambanden mellan klientens 

situation efter en nervskada, då motivation och aktivitetsutförande ofta är starkt påverkat, och 

den arbetsterapeutiska interventionen, kan arbetsterapeuten som teoretisk bas använda sig av 



 

6 

 

Model of Human Occupation [MOHO] (Kielhofner, 2008), som är en generell arbetsterapeutisk 

praxismodell. Arbetsterapeuter använder modellen för att teoretiskt förankra sitt arbete och för 

att uppnå en hög- och likvärdig vårdstandard i sitt arbete med klienterna. Modellen beskrivs som 

multikulturell då den tar hänsyn till varje klients individualitet och kulturella bakgrund. Vidare är 

modellen klientcentrerad då den har fokus på det unika hos varje klient och menar att 

arbetsterapeuten måste förstå, respektera och stödja en klients förmågor. Modellen definierar 

omgivningen som de specifika fysiska, kulturella, ekonomiska och politiska grunddragen i en 

persons kontext. Dessa påverkar motivation och aktivitetsutförande. I modellen definieras också 

olika nivåer: aktivitet, delaktighet, utförande och förmåga. Delaktighet handlar om engagemang i 

arbetet, att individen känner sig delaktig i det som utförs. Utförande beskriver större enheter av 

utföranden som bildar en sammanhängande aktivitet och är starkt påverkad av vänjandesystemet 

och omgivningen.  

Förmåga består av processfärdigheter, motoriska färdigheter och kommunikations- och 

interaktions- färdigheter (Kielhofner, 2008). 

          Under rehabiliteringsarbetet stödjer sig arbetsterapeuten mot praxismodellen men måste 

också ha kunskaper om fysiologi, passiva rörelser och att smärta är en viktig indikator på var 

fysiska strukturers gränser går. Arbetsterapeutiska interventioner vid handträning får inte orsaka 

smärta på grund av två orsaker: En överbelastande träning kan orsaka inflammation i de 

kringliggande vävnaderna vilket resulterar i mikroskador. Det efterföljande ödemet som senare 

bildas, kan resultera i adherensbildning. För det andra så kräver all intervention att klienten är 

delaktig. Om de arbetsterapeutiska åtgärderna är allt för smärtsamma så riskerar detta klientens 

motivation att delta i den viktiga träningen. (Prosser & Conolly, 2003).             

 

Arbetsterapeutiska åtgärder 

Efter en nervskada i handen är det av stor vikt att handträningen inleds i ett tidigt stadie. En 

bestående nedsättning av handfunktionen beror ytterst på en bindvävsinväxt i ett ödem som 

klienten aldrig lyckades bli av med. Den första och viktigaste arbetsterapeutiska interventionen 

är därför ödemprofylax. Arbetsterapeuten instruerar klienten att sträcka båda armarna rakt upp 

över huvudet, samtidigt som fingrarna om vartannat sträcks och dras tillbaks. Detta ska repeteras 

flera gånger per dag direkt efter avslutad primärbehandling. Med denna övning undviks på ett 
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mycket effektivt sätt uppkomsten av ödem som medför bestående funktionsinskränkning i 

handen (Region Skåne, 2002). En annan vanlig åtgärd som används är en kompressionshandske, 

som används för att trycka tillbaka, eller hålla tillväxande ödem borta (Akademiska sjukhuset, 

2012). 

          Arbetsterapeuten måste vara observant på statusförändringar i handen som kan motivera 

ändrade träningssätt (Runnquist, Cederlund & Sollerman, 1992). Handens anatomi består av 

ytterst fina och känsliga strukturer (Tortora & Grabowski, 2000) vilket för arbetsterapeuten 

innebär att även små förändringar måste observeras och analyseras. Med tanke på handens 

många och komplicerade strukturer som ben, leder, nerver, senor, hud och muskelvävnad, så är 

det viktigt att arbetsterapeuten har en stor kunskap om hur handens läkningsprocess ser ut 

(Cooper, 2007). 

          Ytterligare en viktig omständighet är det faktum att tidsmässigt alltför kort och ineffektiv 

träning, inte förbättrar den fysiska funktionen, samtidigt som alltför långvarig och intensiv 

träning irriterar vävnaderna och försämrar därför funktionen (Runnquist, Cederlund & 

Sollerman, 1992).  

           Den fortsatta träningen skall endast ske som en aktiv träning i form av sträckning och 

böjning av fingrarna. Det är viktigt att förstå glidytornas funktion mellan hud, bindväv och 

ligament, eftersom träningen till stor del en fråga om rehabilitering av just glidytorna (Region 

Skåne, 2002). 

          Som hjälp i det kliniska arbetet kan arbetsterapeuten använda sig av International 

Classification of Functioning, disability and health [ICF] (Socialstyrelsen, 2003), som är WHO: s 

klassifikation för att mäta hälsa och funktionshinder på både individ- och populationsnivå. ICF 

används som ett verktyg inom behovsbedömning, rehabilitering, arbetsbedömning, och delas in i 

de tre komponenterna: (1) kroppsfunktion, (2) aktivitet och (3) delaktighet. Dessutom inverkar 

omgivningsfaktorer och personliga faktorer (se figur 2). Mellan delarna finns ett samspel så att 

insatser som görs inom ett område kan påverka ett eller flera andra (Socialstyrelsen, 2003). 

Exempelvis kan en nervskada resultera i muskelsvaghet i handen (kroppsfunktion) vilket leder 

till att personen inte kan utföra tyngre arbete (aktivitet) som i sin tur påverkar arbetssituation 

eller fritidsaktiviteter (delaktighet). 
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Figur 2. Samspelet mellan ICF:s olika delar (Socialstyrelsen, 2003). 

Modellen kan med fördel användas för att förstå sambanden mellan handskador och människans 

aktivitetsmönster, delaktighet, hälsa och olika anpassningsstrategier. 

          Idag finns omfattande kunskap om både handens fysiska och psykiska rehabilitering.  

Författarna uppfattar dock en kunskapslucka från det att klienten blivit inskriven till 

rehabilitering, fram tills det att individen återgått i arbete och arbetat en tid: Hur har de agerat i 

för dem nya och komplicerade situationer, vad har de mött för hinder och möjligheter, kort sagt - 

vad har de använt för anpassningsstrategier? 

          Det finns inte tillräcklig kunskap inom ämnet och författarna ser att fortsatt forskning är 

viktigt för att i framtiden identifiera bra anpassningsstrategier som nyskadade patienter kan 

använda sig av. Författarna Carlsson, Rosén och Dahlin (2010), har konstaterat att det är svårt att 

anpassa aktiviteter och arbetsuppgifter samt använda anpassningsstrategier eftersom smärtan och 

stelheten/svagheten sitter på ett så utsatt område. Att veta vilka hinder och problem som kan 

uppstå och vilka olika möjligheter som finns för att kringgå eller undvika dessa, är viktig 

kunskap som kan komma nyskadade patienter till nytta.  

 

 

Hälsobetingelse 

(störning/sjukdom) 

         Aktivitet 

 

    Delaktighet Kroppsfunktion och 

anatomisk struktur 

Omgivningsfaktorer Personliga faktorer 
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Syfte  

Syftet med studien var att undersöka: 

- Vilka aktivitetsproblem och funktionsnedsättningar personer med nervskador i handen 

upplevt. 

- Vilka anpassningsstrategier personerna använt för att återgå till arbetslivet efter den 

inledande rehabiliteringsfasen. 

 

Metod  

Författarna valde att göra en kvalitativ intervjustudie då de ansåg att det var det bästa 

tillvägagångssättet för att erhålla svar på frågeställningar (bilaga 1) och syfte. En kvalitativ 

datainsamling ansågs bättre än en kvantitativ, eftersom respondenterna genom en intervju ges 

möjligheten att ge mer utförliga svar (Kvale, 1997).    

Urvalsförfarande 

För att uppnå trovärdighet bör författarna i första hand tänka på inriktningen av studien, valet av 

respondenter samt tillvägagångssättet att samla in data. Patton (1987) och Adler och Adler 

(1988) menar att genom att välja respondenter med olika livserfarenheter ökar möjligheten att 

belysa frågeställningen från olika aspekter. De som intervjuas ska helst inte vara av samma kön 

och ålder. En variation av respondenter bidrar till ett bredare dataunderlag.            

          De undersökningspersoner som valdes till studien, hade alla ådragit sig en nervskada i 

handen. Med nervskada i handen åsyftas här en skada som påverkar handens normala funktion 

och som påverkar det dagliga livet på ett negativt sätt, fysiskt som psykiskt. Kriterierna för 

urvalet var personer i arbetsför ålder, mellan 19-65 år vid skadetillfället. Alla respondenter skulle 

förstå och tala svenska då intervjuerna genomfördes på svenska.  

          Många handskador sker på industriföretag varför författarna kontaktade två industriföretag 

i södra Sverige för att få förbindelse med presumtiva respondenter. De företag som kontaktades 

tillverkade produkter för detaljhandeln, och i tillverkningsprocessen förekom mycket handarbete 

vilket lett till att människor i produktionen ådragit sig nervskador i handen. Åtta personer 

tillfrågades och alla tillfrågade deltog i studien. Av respondenterna var tre kvinnor och fem män. 

Tabellerna nedan beskriver undersökningsgruppens skadade hand, i vilken miljö skadan skedde, 
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om respondenterna arbetat skift samt undersökningsgruppens handskador. Respondenternas ålder 

var mellan 35-81 år och medianålder var 48 år. 

Tabell 1. Beskrivning av undersökningsgruppen, n=8. 

Undersökningsgrupp Antal 

Skada på dominant hand 7 

Skada inträffade på arbetsplats 7 

Skada inträffade i hemmet  1 

Skiftarbete 7 

 

Tabell 2. Förekommande handskador hos undersökningsgruppen. 

Amputationer/slitskador distalt om 

dip-led 

 Kross-skador med åtföljande 

nervskador distalt om dip-led 

 Slitskador utan amputation med 

åtföljande nervskador 

 Amputationer proximalt om dip-led 

 Trans-metacarpala amputationer 

 Senavskärningar med åtföljande 

nervskador 

 

 

 

 



 

11 

 

Metod för insamling av information 

Studien var en retrospektiv tvärsnittsstudie där datainsamlingen genomfördes med hjälp av en 

semistrukturerad intervjuguide. Intervjuerna varade i cirka en timme. 

          Intervjuerna baserades på författarnas studiespecifika öppna frågor angående, vilken typ av 

handskada, upplevd handfunktion efter skada på en skala 1-10, arbetsliv och vilka 

anpassningsstrategier som använts för att kunna återgå till arbete. Förhoppningen var att få ta del 

av utförliga och med inlevelse beskrivande berättelser, om respondenternas strategier, hinder, 

möjligheter och nyfunna kunskaper. Frågor som ställdes under intervjuerna behandlade också om 

respondenterna hade träffat någon arbetsterapeut efter att de skadat sig. Hur ofta de träffade sin 

arbetsterapeut samt om arbetsterapeuten kom ut till arbetsplatsen där skadan skedde. 

 

Procedur 

Två företag inom tillverkningsbranschen kontaktades och en förfrågan om deltagande ställdes. 

På företagen var det att huvudskyddsombud eller företagshälsovården som kontaktades och 

fungerade som mellanhand. De informerade och tillfrågade sedan personer med handskada om 

deltagande i studien. Åtta personer fick en förfrågan om deltagande och samtyckesblanketterna 

undertecknades på plats innan intervjun ägde rum. Intervjuerna spelades in på ett minneskort för 

att sedan transkriberas ordagrant och de inspelade intervjuerna förvarades inlåsta i ett kassaskåp. 

          Respondenterna intervjuades i ett avskilt rum på företaget eller i det egna hemmet. Vilken 

plats som intervjun ägde rum på fick respondenterna välja själv. Fyra av respondenterna 

intervjuades i hemmet och fyra respondenter intervjuades på det företag som de arbetade. 

Intervjuerna genomfördes av en av författarna åt gången, för att förhindra eventuell distraktion 

hos respondenterna, vilket kan uppstå med fler än en intervjuare (Patel & Davidson, 2003). 

          Efter varje intervju skrevs en sammanfattning av intervjusituationen där det noterades 

bland annat vilket intryck som getts av intervjun, hur omgivningen varit samt vilken attityd 

intervjuare respektive respondent haft. Detta för att underlätta analysarbetet. De tankar och 

känslor som upplevs är lätta att komma ihåg direkt efter intervjuerna och var därför till hjälp när 

analysarbetet senare genomfördes. Transkriptionerna utfördes av författarna och författarna 

transkriberade de intervjuer de själva genomfört. 
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Bearbetning av den insamlade informationen 

Data har analyserats med hjälp av en manifest innehållsanalys. Den manifesta innehållsanalysen 

beskriver de synliga och uppenbara delarna som kan knytas direkt till det konkreta innehållet. 

Vanligtvis presenteras texten i kategorier (Kondracki et al, 2002). Intervjuerna lästes igenom två 

gånger och meningsbärande enheter valdes ut. Meningsbärande enheter är meningar och fraser 

som är användbara för- och svarar på frågeställningarna och syftet. Därefter kondenserades 

meningarna, det vill säga, att innehållet kortades ner, men meningarna eller fraserna behåller 

textens innebörd. När detta var gjort så kodades kondensatet och dessa koder visar sedan vägen 

till meningsenheterna som då blir lätta att hitta. Koderna tolkades sedan in i olika kategorier och 

de koder som handlade om anpassningsstrategier kategoriserades i enlighet med Cederlund, 

Thorén–Jönsson och Dahlin (2010) samt Gustafsson, Persson och Amilon (2002).  

          Vid analys av data är det viktigt att uppnå så hög validitet som möjligt. Graneheim och 

Lundman (2004) menar att beskrivning av text skiljer sig mellan den kvalitativa forskningen och 

kvantitativa forskningen. I kvalitativ forskning används ord som giltighet, trovärdighet och 

överförbarhet för att beskriva olika aspekter av reliabilitet. Dock påpekar Long och Johnson 

(2000) att giltighet och trovärdighet har ”samma väsentliga innebörd” som orden reliabilitet och 

validitet oavsett forskningstradition, och att inget vinns genom att byta etiketter på orden. En 

annan viktig del för trovärdighet är hur insamlingen av data sett ut samt mängden information 

(Adler & Adler, 1988).  

 

Trots att respondentgruppen i denna studie bestod av både kvinnor och män, så kommer alla 

respondenter i resultat och diskussion benämnas ”han”. Detta för att skydda deltagarnas 

anonymitet.  

 

Etiska överväganden 

En ansökan skickades till vårdvetenskapliga etiknämnden för rådgivande yttrande. Deltagarna 

skickades ett informationsbrev angående studien och dess syfte. Även information om att 

deltagandet var frivilligt och att de som respondenter kommer att vara anonyma inför alla utom 

författarna genom hela studien gavs. Deltagarna fick också att information om att de hade 
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möjlighet att avbryta studien när som helst utan någon orsak och att det inte skulle påverka deras 

kontakt eller situation på företaget.  

          Materialet kommer att förvaras ett år efter att studien avslutats och förstörs därefter och 

endast författarna kommer att ha tillgång till materialet. Deltagarna har i arbetet benämnts 

respondent 1, respondent 2 eller person 1, 2 och så vidare.  

          Eftersom respondenterna frivilligt ställde upp i undersökningen så räknade intervjuarna 

med att det inte skulle uppstå några komplikationer. En risk var att respontenterna skulle kunna 

återuppleva traumatiska minnen. Om det skulle uppstått något eventuellt problem med 

respondenterna så hade intervjuarna telefonnummer till de vårdcentraler dit respondenterna var 

kopplade.  

 

 Resultat  

Av åtta respondenter var det två som varit tvungna att byta arbete eller arbetsuppgifter. 

Resterande hade lyckats återgå till samma arbetsposition och alla hade i någon form använt sig 

av en eller flera anpassningsstrategier.  

          I resultatet beskrivs respondenternas olika hinder i form av fysiska och mentala problem. 

Respondenternas möjligheter i form av anpassningsstrategier och socialt stöd redovisas också. 

De av respondenternas använda anpassningsstrategier redovisas i resultatet inom parantes, 

understruket och i kursiv stil för att tydligt kunna uppfattas. 

 

Arbetsterapeutens roll 

De flesta respondenterna hade någon gång träffat en arbetsterapeut men inte känt att de hade haft 

någon speciell relation till dem. En respondent upplevde lite hjälp från vården och anser sig inte 

erhållit tillräcklig hjälp av samhället samtidigt som resten av gruppen känt ett stort stöd från 

samma instanser. Den hjälp som respondenterna erhållit från arbetsterapeuten var oftast att få en 

ortos tillverkad. Därefter träffade respondenterna arbetsterapeuten cirka en gång i veckan för 

kontroll om ortosen satt som den skulle.   
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Respondenternas upplevda fysiska problem 

Nedsatt handfunktion 

Alla respondenter har efter sina handskador ådragit sig greppsvårigheter vilka har yttrat sig i 

problem som att tappa glas, tallrikar, verktyg m.m. Två respondenter beskrev också problem med 

vridande rörelser i handled. Respondenternas upplevda handfunktion efter skada visas på en 

skala 1-10 i tabell 3. Undersökningsgruppens medianvärde var 5.  

 

Tabell 3. Upplevd handfunktion efter skada. 

Antal respondenter  Handfunktion 1-10  

2  4 

5 5 

1 7 

 

 

En respondent berättade; 

”… det som var mer jobbigt var att man inte kunde utföra visa sysslor, 

eller man klarar inte av att vara mekaniker fullt ut. Så det var ju 

jobbigt… Har man någon gång försökt att laga ett cykeldäck om man 

inte får ihop det med tummarna… Jag har en skiftnyckel som sitter 

inkastad i väggen sedan två år tillbaka, i ren frustration, vansinne”. 

Grepp problematiken hade för många också gjort det svårt att skriva med papper och penna och 

att arbeta som förut på sina respektive arbetsplatser. Även bekymmer med att stödja på den 

skadade handen på grund av smärta, inrapporterades av två respondenter. Sex av respondenterna 

upplevde svaghet i greppet vilket resulterade i att det blev svårt att lyfta till exempel tunga lådor 

på arbetsplatsen. Fyra av respondenterna upplevde också att den skadade handen blivit väldigt 

stel, vilket ställt till med svårigheter i alla situationer då handen varit stilla under en längre tid. 

Handen stelnar till, vilket resulterar i ökad smärta och dålig rörlighet. 
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Upplevda problem rörande sensorik och köldkänslighet 

Fyra deltagare nämnde att de upplevt problem med fantomsmärtor och alla utom en upplevde 

stora besvär med köldkänslighet. Smärta och stelhet upplevdes i kyligt väder, kalla lokaler eller 

om respondenterna tog i något kallt. 

          En respondent upplevde stora problem med köldkänslighet redan vid 20 plusgrader. Denna 

respondent har ådragit sig en slitskada, vilket resulterat i att nerverna inte växt ut rätt och gjort 

den skadade delen väldigt känslig och smärtsam. En annan respondent rapporterade besvär redan 

vid tio plusgrader och en tredje deltagare kände obehag vid tre till fyra plusgrader. En respondent 

beskrev själv; 

”Jag har aldrig behövt handskar och plötsligt kan jag inte cykla när det 

är tio grader kallt, eller tio grader varmt rättare sagt. När det går ner 

emot tio grader så börjar det göra ont i tummarna”. 

En deltagare berättade också att all kontakt mellan det skadade fingret och metall upplevdes som 

obehaglig, då respondenten beskriver att kontakten mellan fingret och metall känns som att få en 

elstöt. 

 

Respondenternas upplevda mentala svårigheter efter skadan 

Tre av åtta respondenter kände att det var mentalt påfrestande att gå tillbaka samma maskin som 

orsakade skadan. Två av respondenterna berättade att alla typer av maskiner gav upphov till 

obehagskänslor och att de mådde dåligt av att bara tänka på maskiner i allmänhet. En av 

respondenterna hade svårt att gå in i lokaler där det över huvud taget fanns maskiner och 

berättade; 

”… när jag går in i en hall eller när det är en maskin i närheten av mig 

som surrar så mår jag dåligt så att säga, det har tagit på psyket helt 

enkelt. Även matberedaren tog det över två år innan jag kunde använda. 

Jag klarade inte av sådana, det blev kaos i huvudet”. 

Den andra deltagaren som också tyckte att det var psykiskt påfrestande, beskrev det som att han 

var ovän med maskinen som orsakade skadan och berättade; 
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”Ja, man fick som flashbacks när man kom in där och såg den, man 

liksom gick igenom hela händelseförloppet i huvudet igen. Det var inte så 

trevligt, men jag är kompis med den igen, så länge det varar”. 

En deltagare hade direkt efter skadan upplevt störst bekymmer med den psykologiska påfrestning 

som en stor handskada ofta ger. Respondenten kände sig väldigt ”liten” och beskrev själv; 

”Har alltid känt mig som fantomen eller stålmannen och helt plötsligt 

känner man sig bara som en kapad kille. Har alltid varit den personen 

som folk kommit och bett om hjälp, nu var det jag som behövde hjälp”. 

 

Upplevd smärta 

Resultatet visade att sex av åtta respondenter upplevde smärta periodvis eller kontinuerligt. Fyra 

av deltagarna hade upplevt stora problem med smärta framförallt vid tunga lyft. Två av 

respondenterna upplevde kontinuerlig svår smärta och ökad smärta efter belastning. Hos en av 

dem orsakade även enklare saker som att öppna en chipsförpackning eller ett burklock smärta.  

En av respondenterna använder en kompressionshandske dygnet runt och berättar; 

”Det är bara för att det, om man tar av den så gör det dubbelt så ont… 

Jag har alltid ont, alltid. Man känner att det sticker och svider i naglarna 

som inte finns.” 

Betydelsen av respondenternas sociala miljö 

Upplevda rollförluster 

Två respondenter rapporterade att de upplevt en rollförlust som förvärvsarbetare. En av dem 

känner stor rollförlust som arbetskamrat, men framförallt som mekaniker. Och den andra 

upplevde att denne tappade sin roll som ”arbetare” och arbetskamrat och beskriver att han saknar 

sitt gamla industriarbete. 

”…älskade att jobba på fabrik, jag är en fabrikskille. Men det nya jobbet 

fick mig att komma tillbaka, jag hade varit sjukskriven om inte jag fått 

det jobbet. Det är ingen som hade velat ha mig” 
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En deltagare berättade om en stor upplevd rollförlust inte som arbetare, utan som 

familjemedlem och den som alltid kunnat reparera och underhålla familjens villa. 

Småreparationer och ombyggnationer hade varit något som respondenten alltid funnit 

tillfredställande och roligt, men efter sina handskador tycker han att situationen blivit 

ohållbar och berättar att han mått mycket dåligt av att se huset sakta förfalla. 

Handskadorna gjorde det omöjligt att utföra alla former av byggarbeten och 

resulterade i att respondenten ofta tänkt på att sälja villan, för att istället flytta till en 

lägenhet. 

 

Upplevt socialt stöd i vardagen 

Ett mönster som tydligt kunde observeras var att sju av åtta respondenter har upplevt ett stort 

stöd från sina olika arbetsgivare och alla hade känt ett stort stöd från kamrater, släkt och sina 

nära anhöriga. En respondent berättade; 

”En enorm support där. Frun ställer upp, barnen ställer upp, bekanta. 

Folk kom in från andra avdelningar på handkirurgen. Jag hade blommor 

från golv till tak när det spred sig att jag var kapad… jag hade enorm 

support, jag har enormt fina kontakter”. 

En respondent kände också att han har blivit mindre självständig som person efter skadan och 

tycke inte alls om att be andra om hjälp. En av de vanligaste strategierna har annars för 

respondenterna varit att ta emot hjälp från personer i den omedelbara omgivningen. Alla åtta 

deltagare har upplevt att de tagit emot mycket hjälp från sin omgivning. 
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Respondenternas använda anpassningsstrategier 

Figur 3 visar vilka anpassningsstrategier undersökningsgruppen använt sig av och hur ofta de 

förekommit. Alla respondenter hade använt sig av mer än en anpassningsstrategi.  

 

Figur3. Frekvens av använda anpassningsstrategier i undersökningsgruppen. 

Strategier vid nedsatt handfunktion 

Under rehabiliteringen hade sex av åtta respondenter arbetat hårt genom att använda sig av 

styrke- och aktiva töj-övningar för att förbättra funktionen i den skadade handen.  

Sju av respondenterna använde efter skadan sig mer av den oskadade handen (använda andra 

kroppsdelar).  

          En av deltagarna använde sig alltid av handskar i arbetet för att få bättre grepp. 

Handskarna fungerade också som ett skydd vilket gjorde att respondenten kände sig tryggare i 

arbetet med maskiner (kompensation med objekt eller hjälpmedel). Två deltagare berättade också 
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att de blivit mer observanta (ändrade arbetstekniker) och mer koncentrerade (öga-hand 

koordination) vid arbete med bland annat maskiner på arbetsplatsen. 

          Fyra respondenter arbetade väldigt mycket med handens andra fingrar (använda andra 

kroppsdelar) (ändrade arbetstekniker), och använde andra grepptekniker, som till exempel att 

plocka upp mindre objekt mellan lång- och ringfinger istället för att använda tummen. Två 

respondenter använde sig också mycket av samverkan mellan de kvarvarande fingrarna och 

handloven (ändrade arbetstekniker) och en av deltagarna berättade att arbetsgivaren hjälpte till 

med en hjälpmedelsanpassning i form av inköp av batteridriven skruvdragare, istället för vanlig 

manuell skruvmejsel (kompensation med objekt eller hjälpmedel). Samma respondent använde 

också ibland dubbelhäftande tejp för att orka hålla emot vridande rörelser. Tejpen sattes då 

mellan handflatan och det objekt som skulle användas (själv lösa praktiska problem).  

 

Strategier rörande mentala svårigheter 

Två av respondenterna som återgick till arbetsplatsen och kände oro för att arbeta med samma 

maskiner, insåg efter en tid att arbetet med de maskiner som orsakat skadan var ett bra sätt att 

bearbeta den traumatiska händelsen (aktiv bearbetning av traumahändelsen) (positivt tänkande).  

          Två av de åtta respondenterna ansåg att situationen kunde varit mycket värre och sade att 

de var glada för det som finns kvar av händerna (positivt tänkande) (jämföra med något värre), 

en av dem sade;  

”… det var bättre om man fick välja (skratt), att jag kapade handen än 

att en grabb som var arton år och har hela sitt liv framför sig och skulle 

få sitt liv delvis kapat va. Så jag var glad i förtvivlan, glad att det var 

som det var, hade det varit han, så hade det varit jobbigt”. 

En av deltagarna upplevde att det kunde vara mentalt påfrestande när han blev påmind av andra 

om att en del av fingret saknas. För att undgå att bli påmind om skadan så gömde respondenten 

ibland undan handen på olika sätt (affektiva strategier).  

          En av respondenterna har efterhand skadan bytt arbete. Respondenten var mycket glad för 

det nya jobbet och kände att det stärk det egna välmående mycket (positivt tänkande). De nya 

arbetsuppgifterna innebar att respondenten inte behövde använda sina händer på ett ansträngande 
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sätt (ändrat aktivitetsmönster) vilket gjorde att denne inte påmindes om sin skadade hand på 

samma konkreta vis. 

          En av de intervjuade respondenterna var mycket motiverad till att komma tillbaks till 

arbete eftersom arbetet var och är något denne uppskattar väldigt mycket (aktiv bearbetning av 

traumahändelsen) (acceptera läget). Men samtidigt som motivationen var stor för att komma 

åter i arbete, valde respondenten bort aktiviteter som snickeri- och reparationsarbete eftersom 

han inte kunde klara av detta och mest blev irriterad och missnöjd med resultaten (välja bort). 

Samma respondent använde också som strategi att aldrig gömma undan sin hand för andra. 

Deltagaren menade att andra människor hade reagerat mer på om han gömt undan handen, 

jämfört med att inte göra det. Respondenten påpekade att många människor inte märker att halva 

handen är borta, så länge han beter sig som om att den inte är det (affektiva strategier). 

Deltagaren hade accepterat sin skada och såg mycket positivt på alla aspekter av livet, vilket lett 

till att dennes egentliga upplevda handfunktion, i en större kontext, upplevdes som 9 på en skala 

mellan 1-10. 

          Alla respondenter i undersökningen hade varit mycket motiverade till att få sina händer så 

friska som möjligt, alla har skattat 10 på en 10-gradig skala (positivt tänkande). 

 

Strategier rörande sensorik och köldkänslighet 

Vid bekymmer med köldkänslighet använde sex av åtta respondenter väl fodrade vantar 

(kompensation med objekt eller hjälpmedel) (smärtstillande åtgärder). En av deltagarna menade 

att han helt enkelt inte går ut så mycket vid för kallt väderlag (välja bort), och en menade att 

problemet inte är så stort. 

          Den respondent som rapporterade de största besvären (20 plusgrader) arbetade i ett öppet 

kontorslandskap men använde vantar för att hålla den skadade handen varm. Köldproblemet, 

berättade respondenten, berodde på luftkonditioneringen som fanns i kontoret. Fingrarna på den 

skadade handen blev stela om respondenten inte höll igång dem. Respondenten försökte därför 

”pumpa” med fingrarna och hålla dem i rörelse, så ofta som möjligt, för att öka blodcirkulationen 

och behålla värmen i fingrarna/handen. Respondenten använde också ofta dubbla vantar utomhus 

(smärtstillande åtgärder). Han berättade själv; 
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”Jag har ju tränat mycket, jag tränar ju handen. Försöker att använda 

den, försöker få skinnet fastare, jag försöker ju vidröra den i den mån det 

går. Hmm…jag är väldigt noga med att hålla igång fingrarna, för de 

stelnar på nolltid. Sitter man, jag kör ju jätte mycket bil, och då stelnar 

handen och det gör jätte ont”. 

En vanlig anpassningsstrategi som deltagarna använt sig av var att ta emot hjälp från 

arbetskamrater i de situationer handen/händerna smärtat eller om greppet fallerat. En deltagare 

berättade; 

”… jag kunde göra vissa grejor som mekaniker, men när det kom till 

tyngre saker man skulle vrida och sådant, då jobbade vi två och två, så 

då fick den andra killen göra det. Sen kunde jag hålla i och dra… jag 

kunde de här andra grejorna då”. 

Sju av respondenterna använde efter skadan sig mer av den oskadade handen (använda andra 

kroppsdelar) som en strategi för att undvika smärta eller andra problem. 

          En respondent började med att härda sin känsliga hand genom att släppa gula torkade ärtor 

på handen, och gick sedan vidare genom att stoppa ner handen i en spann med gula ärtor, för att 

senare gå vidare till torkade bruna bönor och senare kidneybönor (smärtstillande åtgärder). 

Respondenten sydde också i läder för att få upp kraft och rörlighet i handen och använde sig 

mycket av arbete med fjäderbelastade tänger för att få upp handstyrkan. Respondenten var 

mycket motiverad till att komma tillbaks till arbete eftersom arbetet var något han uppskattar 

väldigt mycket (aktiv bearbetning av traumahändelsen) (acceptera läget). 

          Den av respondenterna som bytt arbetsplats, kände stor glädje för det nya arbetet och 

kände att det stärk det egna välmående (positivt tänkande). Respondenten menade att om denne 

inte fått det nya arbetet, som inte kräver så god handfunktion, så hade han inte kunnat återgå till 

det gamla arbetet på säkert två år. 

          En annan respondent arbetar idag på samma arbetsplats men med andra arbetsuppgifter. 

Respondenten arbetar väldigt mycket med handens andra fingrar (använda andra kroppsdelar) 

(ändrade arbetstekniker) och jobbar idag mest med administrativt arbete. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion  

Ett av studiens syften var att undersöka vilka strategier personer med nervskada i handen använt 

för att återgå till arbetslivet efter den inledande rehabiliteringsfasen. Många av deltagarna hade 

inte tänkt eller reflekterat över att de har använt en anpassningsstrategi, men i resultatet framgår 

tydligt att det just var anpassningsstrategier de använt sig av. Resultatet visade också att alla 

respondenter hade använt sig av flera olika anpassningsstrategier.  

          ICF (Socialstyrelsen, 2003) kan användas för att förstå relationerna mellan de olika 

komponenterna. Påverkas till exempel kroppsfunktion och anatomisk funktion, så påverkas även 

aktivitet och delaktighet, vilket kan resultera i sämre upplevd hälsa. Genom att använda olika 

anpassningsstrategier ger de individen möjligheten att övervinna de problem som uppstår inom 

de olika områdena. Kielhofner (2008) menar att varje individ är unik och använder olika sätt att 

hantera hinder i vardagen, något författarna tydligt sett i alla de olika strategier 

undersökningspersonerna använt för att nå samma mål – att återgå i arbete. 

          Resultatet visade att alla respondenter har skattat handfunktionen i den skadade handen 

mellan 4 och 7 på en skala mellan 1-10, där 10 är mycket bra handfunktion. Trots att 

respondenterna känner att deras handfunktion inte är bra så upplever de flesta, att deras vardag i 

princip ser likadan ut efter som före skadan, och att allt flyter på som vanligt. Anledningen till att 

de känner så tror författarna beror på att respondenterna använder sig av anpassningsstrategier i 

vardagen och på arbetet. Då respondenterna stöter på hinder och problem har de lärt sig vilken 

strategi de ska använda för att lösa problemet och på det viset upplever de inte några större 

hinder, trots att deras upplevda medianvärde i avseende handfunktion ligger på 5 av 10. 

          En faktor som kan bidra till att skador sker kan vara skiftarbete. Med skiftarbete har 

arbetaren oregelbundna arbetstider vilket kan leda till trötthet som sedan leder till ökade 

olycksrisker (Arbetsmiljöverket, 2012). Arbete med maskiner betyder att arbetaren måste vara på 

sin vakt och vara koncentrerade hela tiden. En sekund av ouppmärksamhet kan leda till en stor 

skada. Av de åtta respondenterna var det sju som arbetade skift vid olyckstillfället. De flesta av 

respondenterna säger att de inte var tillräckligt uppmärksamma då skadan skedde och en av dem 

nämner att eftersom han jobbat med samma maskin väldigt länge, så kände han sig säker med 
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maskinen, och menar att det är då individen känner sig säker och inte är tillräckligt uppmärksam 

som olyckor inträffar. 

 

Upplevda mentala svårigheter efter skadan 

I denna studie har det visat sig att när en handskada skett, är det inte bara handfunktionen som 

påverkas utan ofta också det individuella tänkandet. Att återgå till den arbetsplats eller specifika 

maskin där personen blivit av med handen eller fingrarna kan vara mentalt påfrestande. 

Människor är olika och hanterar därmed olyckor och skador på olika sätt. Ramel och 

medförfattare (in press) beskriver mentala faktorer och nämner att det kan vara väldigt svårt för 

en person att börja arbeta igen med den maskin som orsakade skadan, ett resultat som alltså 

stöddes av denna studie.  

          I denna studie kunde författarna se att tre respondenter drabbats av relativt allvarliga 

mentala reaktioner och att de tre respondenterna hanterade detta på olika sätt. En respondent 

bestämde sig för att återgå till samma maskin direkt efter sin sjukskrivning för att bearbeta 

traumahändelsen på det sättet. En andra respondent hade mycket svårt att befinna sig där det 

finns maskiner och valde då helt enkelt bort dessa saklägen. Den tredje respondenten tyckte inte 

om att be andra om hjälp och när han såg sina arbetskamrater utföra arbetet, bestämde han sig för 

att han skulle klara av det, och återgick till arbetet med maskinen. I enlighet med Kielhofner 

(2008) visar dessa tre olika sätt att hantera samma situation, hur olika människor är, och att det 

går att använda olika tekniker och strategier för att nå samma mål.  

 

Återgång till arbete 

Efter studien kan författarna konstatera att återgång till arbete, i dessa fall inte beror på 

omfattningen av skadan, eller vilka specifika anpassningsstrategier individen använt, utan det 

mesta handlar i slutändan om vilken motivation och inställning individen förfogar över. 

          Alla deltagare i studien var väldigt motiverade att komma tillbaka till arbete och för att 

förbättra sin handfunktion. Praxismodellen MOHO förklarar hur människans motivation, 

kapacitet, livsstil och den sociala och fysiska miljön påverkar individens möjlighet till aktivitet 

och delaktighet (Kielhofner, 2008). I denna studie syns detta samband; om inte  
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motivationen finns hos individen blir det också svårt att komma tillbaka till arbetet, vilket också 

stödjs av andra författare som till exempel Ramel och medförfattare (in press).  

 

Arbetsterapeutens roll 

Författarna upplevde viss förundran över hur pass sällan respondenterna verkligen träffade sina 

arbetsterapeuter men framför allt över att arbetsterapeuterna sällan infann sig på arbetsplatserna 

där skadorna skedde. De flesta respondenterna hade någon gång träffat en arbetsterapeut men 

inte känt att de hade haft någon speciell relation till dem och när det gällde handträning var det 

mest sjukgymnaster som respondenterna fick hjälp av. Om det verkligen varit så, eller om det 

beror på att respondenterna inte vet vad det är för skillnad på arbetsterapeuter och 

sjukgymnaster, kan inte författarna avgöra. Överlag uppfattade författarna det som att 

respondenterna inte visste vad arbetsterapeuten kunde hjälpa dem med, och ingen respondent 

rapporterade att en arbetsterapeut gett råd om strategier för att underlätta arbetsuppgifter på 

arbetsplatsen. Av åtta intervjuade respondenter var det bara en som meddelade att en 

arbetsterapeut följt med ut till arbetsplatsen.  

          Det är viktigt att arbetsterapeuter stärker sin profession (Forsyth, Mann Summerfield & 

Kielhofner, 2005) och använder den kunskap som finns för att förhindra och förebygga skador. 

Författarna anser att arbetsterapeuter generellt borde besöka fler arbetsplatser där det sker 

mycket skador för att informera och instruera angående arbetsställningar, stress i arbete, 

ergonomi och skydd på maskiner med mera. Att även informera företagsledning om betydelsen 

att de som arbetar i en produktion inte bör jobba under stressade och farliga förhållanden är 

viktigt. 

 

Metoddiskussion  

Det instrument som använts för datainsamling i studien var en semistrukturerad intervju. 

Författarna menar att en helt strukturerad intervju inte hade kunnat användas eftersom de 

faktorer som skulle undersökas var så individuella och subjektivt grundlagda. Författarna 

övervägde andra färdiga intervjuunderlag och bedömningsinstrument som till exempel Canadian 

Occupational Performance Measure [COPM] (Förbundet Sveriges arbetsterapeuter, 2006) men 
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ansåg att dessa frågeunderlag inte var tillräckligt grundliga. Av samma anledning valdes ej heller 

enkäter som datainsamlingsmetod. 

          Efter intervjuerna märkte författarna att de borde använt ytterligare frågor för att få mer 

information om arbetet och situationen där. Om respondenterna trivdes på arbetsplatsen? Hur 

den fysiska och sociala arbetsmiljön sett ut? Författarna har under arbetets gång märkt att trivseln 

på arbetsplatsen verkar vara en stor och betydande faktor för återgång till arbete. Har individen 

ett arbete som denne inte trivs med, så verkar denna faktor påverka mycket om individen går, 

eller inte går tillbaka till arbete. Författarna ser också att det positiva tänkandet blir starkt 

påverkat. Trivs du inte på din arbetsplats och med dina arbetskamrater, så blir det svårt att tänka 

positivt, vilket påverkar motivationen att återgå till arbetsplatsen, och vice versa. 

          Författarna tror att människor i allmänhet inte tänker på ”anpassningsstrategier” som 

fenomen. Formuleringen är något som i princip bara används av arbetsterapeuter inom vården 

och är inget känt uttryck bland gemene man. Detta faktum upptäckte författarna under 

intervjuerna, då ingen av respondenterna kunde svara på vilka anpassningsstrategier de använt 

sig av. När respondenterna däremot fick frågor angående förändrade handlingssätt, om de använt 

andra kroppsdelar eller hjälpmedel så blev svaren mer utförliga, och den information som 

eftersträvades framkom. 

          Det inom vården använda fackspråket resulterade under intervjuerna i en språkbarriär, som 

vidare förde intervjuarna, att mot bättre vetande, ställa ledande följdfrågor.                   

Omständigheten höjde sannolikt validiteten i studien – att det som skulle undersökas verkligen 

undersöktes men samtidigt, menar författarna, påverkades studiens reliabilitet negativt. Genom 

att ställa ledande frågor finns en risk att respondenterna påverkas till att svara så som 

intervjuaren vill, vilket kan resultera i tillrättalagda svar (Kvale, 1997). 

          De åtta respondenterna hade alla ådragit sig en nervskada i handen. Vissa hade skurit av 

delar av ett finger medan andra skurit av det mesta av handen. En intressant aspekt var att en av 

respondenterna som skurit av stora delar av handen var mycket positiv över lag och hans 

rehabiliteringsperiod var kortast av alla. Respondenten var mest motiverad av alla i 

undersökningsgruppen och fokuserade maximalt på att bli bättre så fort som möjligt. 

Respondenten återgick till arbete bara tre veckor efter sin mycket allvarliga handskada. 
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Författarna tror att denna respondent trivts mycket bra med både arbetskamrater och 

arbetsuppgifter och därför haft lättare att hitta motivation för att återgå till arbetsplatsen. 

          I efterhand menar författarna att ett mer intressesant resultat skulle uppnås genom att också 

intervjua personer som inte återgått till arbete efter en nervskada i handen, för att sedan jämföra 

resultaten med den grupp som återgått. Det hade varit givande att jämföra om skillnader funnits i 

använda anpassningsstrategier och frekvensen av dessa. I denna studie har respondenterna ofta 

tagit emot hjälp från andra men sällan aktivt bett om hjälp. Förhållandet hade kanske varit det 

motsatta i en grupp som inte återgått till arbete, men författarna tror att resultaten i framför allt 

positivt tänkande, upplevt socialt stöd och trivsel på arbetsplatsen, hade skilt sig mycket åt.  

 

Konklusion 

Författarna intervjuade åtta personer med nervskador i handen och samlade in data med hjälp av 

en semistrukturerad intervju. 

          Studiens resultat visade att alla respondenter medvetet eller omedvetet använt sig av 

anpassningsstrategier och att dessa underlättat respondenternas arbetsliv och vardag på många 

sätt. Problem som till exempel upplevd smärta vid belastning och kyla existerar hela tiden men 

kan avlastas med hjälp av anpassningsstrategier. Resultaten har också påvisat att 

anpassningsstrategier på ett positivt sätt har använts vid mentala svårigheter efter en handskada. 

Alla respondenter i studien hade återgått till arbetet och på vägen dit hade respondenterna 

använts sig av olika anpassningsstrategier för att nå samma mål.          

          Författarna ser efter studien att det bästa sättet för att människor ska återgå till arbete, inte 

bara är användning av en eller flera specifika anpassningsstrategier. Att en person återgår i arbete 

verkar i mycket bero på individens motivation och positiva tänkande. Även trivsel på 

arbetsplatsen framstår som en mycket viktig del i återgång till arbete. Författarna menar att detta 

är en mental faktor som påverkar utgången om människor återgår till arbetslivet efter en skada 

eller inte, och något som ytterligare behöver studeras. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide – frågeområden 

Personuppgifter 

1. Ålder 

2. Kön 

3. Dominant hand 

4. Gift/Sambo/Ensamstående 

5. Boendeform 

Arbete 

1. Utbildning/utbildningar 

2. Tidigare yrke/yrken 

3. Yrke vid skadetillfället 

4. Arbetsuppgifter 

5. Arbetstider 

Fritid 

1. Fritidsintressen 

Skada 

1. När skedde skadan? 

2. Hur skedde skadan? 

3. I vilken miljö skedde skadan? 

4. Vilken hand? Höger eller vänster? 

5. Typ av skada? 

6. Svårigheter efter skadan? 

7. Tidsperiod från skada till arbetsåtergång 

8. Rehabiliteringstid   
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Person - Miljö - Aktivitet 

1. Hur tycker du att din arm/hand funktion har förändrats efter skadan? (Person) 

- Skala 1-10 hur bra är din funktion jämfört med då den var frisk? 

 

2. Har du samma arbetsuppgifter idag som före skadan? (Aktivitet) (miljö) 

     -förändringar? 

 

3. I återgången till arbete: vad har du mött för hinder och möjligheter? Vad har du upplevt som 

bra eller mindre bra? (person) 

 

4. Vad har du använt för metoder för att komma tillbaka till arbete? [Ex. fysisk träning, kognitiv 

träning - spegelträning, anpassningsstrategier] (Person) 

- Följde du rehabiliteringsperioden? 

-Tränade du mycket? 

-Hur motiverad var du för att få handen frisk igen? Skala 1-10 

-Hur såg din rehabilitering ut? 

- Har du haft kontakt med någon arbetsterapeut? 

- Hur ofta träffade du din arbetsterapeut?  

-Kom arbetsterapeut ut till din arbetsplats?  

-Fick du tips från arbetsterapeut för att underlätta ditt arbete? 

 

5. Hur såg vardagen ut före och efter skadan? - Beskriv en vanlig dag före skadan, och en vanlig 

dag efter skadan. (Person, miljö, aktivitet) 

     - Vilken/Vad är den största förändringen efter skadan? 

     - Något annat som har förändrats efter skadan? 

- Viktigt för dig att klara av i vardagen? 

- Kan du utföra de aktiviteter du vill med full tillfredställelse? 
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6. Har något handlingssätt förändrats efter skadan? [Ex. att utföra en specifik arbetsuppgift på ett 

nytt/annorlunda sätt än tidigare] (person) (aktivitet) 

 

7. Vilket stöd har du haft från omgivningen efter skadan? (miljö) 

 - hemmet - arbetet - samhället.  

- Hjälp från arbetsgivaren? 

-försäkringskassan 

-Vårdcentralen 

 

8. Använde du något tekniskt hjälpmedel (ex. ortos) efter skadan? - används något tekniskt 

hjälpmedel idag? (aktivitet) 

- Hjälpmedel i hemmet? Burköppnare, knivar, tjocka handtag, sax? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


