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Kartläggning av kombinerade arbetsterapeutiska interventioner som 
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Handledare: Lina Magnusson  

Examensarbete kandidatnivå 

Höstterminen 2019  

Sammanfattning/abstrakt 

Bakgrund: Artros är en åldersrelaterad men även ärftlig ledsjukdom som framförallt leder till 

smärta och sekundärt nedsatt rörlighet och muskelstyrka. Artros i händerna kan leda till 

aktivitetsbegränsningar samt delaktighetsinskränkning och påverka de dagliga aktiviteterna. 

Arbetsterapeutiska interventioner som ortos, utbildning och rörelse- och styrketräning kan 

framför allt bidra till att minska och lindra smärta. Artros i händerna drabbar främst fingrarnas 

ytterleder och/eller tummens bas. 

Syfte: Att kartlägga vilka kombinerade arbetsterapeutiska interventioner som har visat sig ha 

vetenskaplig evidens för att minska smärta vid diagnostiserad artros i händer.  

Metod: Litteraturöversikt med kvalitetsgranskning och en integrativ innehållsanalys av 

artiklarnas resultat.  

Resultat: Litteraturöversikten gav 11 artiklar och den integrativa innehållsanalysen resulterade i 

fyra kategorier av arbetsterapeutiska interventioner. Alla kategorier innehöll rörelse- och 

styrketräning i kombination med en eller två andra interventioner. Kategori 1: 

patientutbildning/information. Kategori 2: patientutbildning & tekniska hjälpmedel. Kategori 3: 

Ortos. Kategori 4: Paraffinbad. Samtliga kombinationer visade en minskad smärta i händerna. 

Slutsats: Kombinerade interventioner visar en god effekt på att minska smärta vid artros i 

händer. Ytterligare forskning behövs för patienter med artros i händer gällande interventionerna 

rörelse- och styrketräning, artrosskola för händer samt aktivitetsträning.  

 

Nyckelord: arbetsterapi, artros, hand, kombinerad intervention och smärta.  
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Mapping of Combined Occupational Therapeutic Interventions to 

Reduce Pain in Diagnosed Osteoarthritis of the Hand - A Literature 

Review 

Authors: Elin Glimberg & Monica Larsen  

Supervisor/mentor: Lina Magnusson 

Candidate essay/Bachelor thesis  

Autumn 2019 

Abstract  

Background: Osteoarthritis is age-related but also hereditary joint disease that primarily leads to 

pain and secondary impairment of mobility and muscle strength. Osteoarthritis of the hand can 

lead to activity limitations and participation restrictions and affect daily activities. Occupational 

therapeutic interventions such as orthosis, education and training can help reduce and relieve 

symptoms. Osteoarthritis of the hand mainly affects the distal joints of the fingers and/or the base 

of the thumb. 

Purpose: To identify which combined occupational therapy interventions have been found to 

have scientific evidence to reduce the pain of diagnosed osteoarthritis of the hand. 

Method: Literature review with quality review and an integrative content analysis of their 

results.  

Result: The literature review gave 11 articles and the integrative content analysis resulted in four 

categories of occupational therapy interventions. All categories included mobility and strength 

training in combination with one or two other interventions. Category 1: Patient 

education/information. Category 2: Patient education & technical aids. Category 3: Orthos. 

Category 4: Paraffin bath. All combinations resulted in reduced pain of the hands. 

Conclusion: Combined interventions effectively reduces the osteoarthritis pain of the hand. 

Further research is needed for patients with osteoarthritis of the hand, regarding the 

intervention’s mobility and strength training, arthritis school for hand and activity training. 

 

Keywords: combined interventions, hand, occupational therapy, osteoarthritis and pain.  
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Tack!  

Författarna vill rikta ett stort tack till handledare Lina Magnusson för gott stöd och tillgång under 

arbetet av denna studie. Även ett stort tack till de studiekamrater som gett feedback under 

opponeringstillfällena.  
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Introduktion 
Cirka var fjärde person över 45 år i Sverige har artros, det är den vanligaste ledsjukdomen i 

Sverige (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS), 2016). Det är 

en kronisk och ofta progredierande sjukdom (Runnquist, Cederlund & Sollerman, 1992). Artros i 

fingrar och tummens bas är vanligt förekommande, framförallt hos kvinnor över 45 år (Lundborg 

& Björkman, 2015). Symtom som kan uppkomma vid artros är smärta, funktionsinskränkning 

och försämrad livskvalitet (Socialstyrelsen, 2012). Efter praktik inom primärvården fick 

författarna som arbetsterapeutstudenter se att artros är en vanligt förekommande diagnos inom 

just primärvården i Sverige precis som Socialstyrelsen (2012) beskriver. Författarna upplevde 

även att arbetsterapeuterna inom primärvården använder sig av olika interventioner beroende på 

arbetsterapeutens tidigare erfarenheter och preferenser samt beroende på tillgång till material för 

olika behandlingar. Enligt Ekstrand (2003) är det första och viktigaste steget i behandlingen för 

artros att ge information om sjukdomen till patienten. Sedan att ge råd om hur aktiviteter kan 

utföras på ett annat sätt för att minska smärta och belastning på lederna. Arbetsterapeuten kan 

även förskriva ortoser och eventuella tekniska hjälpmedel (Sveriges arbetsterapeuter, 2019). 

Studier har visat att kombinerade arbetsterapeutiska interventioner, såsom användning av ortos i 

samband med patientutbildning och/eller rörelse- och styrketräning för handen, kan vara mer 

effektivt än enskilda interventioner (Aebischer, Elsig & Taeymans, 2016). Författarna vill därför 

kartlägga vilka av de olika kombinerade interventionerna som minskar smärta vid artros i händer. 

Bakgrund 

Artros  
Artros är ärftlig men även åldersrelaterad, efter 50-års ålder stiger risken för att få artros 

(Socialstyrelsen, 2012). Andra riskfaktorer är övervikt och metabola syndromet, brist på vitamin 

D samt att kvinnor har större risk för artros. Arbeten såsom brandman, byggarbetare eller sporter 

som löpning, fotboll och hockey är riskfaktorer för knä- och/eller höftartros (Vina & Kwoh, 

2018). Hos personer över 65 år i Sverige är artros den vanligaste orsaken till fysisk 

funktionsinskränkning. Artros är en långsamt fortskridande och symtomgivande ledsjukdom 

(Socialstyrelsen, 2012). Sjukdomen innebär försämrad brosk-kvalitet och därefter förlust av 

ledbrosk i leden, inflammation i ledhinnan och förändringar i benstrukturen. Det är vanligast 
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med artros i knä- och höftled men alla leder kan drabbas (FYSS, 2016; Lundborg & Björkman, 

2015). Det är vanligt med samsjuklighet såsom hjärtsjukdom (Vina & Kwoh, 2018; FYSS, 

2016), endokrina sjukdomar, öra- näsa- och hals sjukdom samt sjukdomar i urinvägarna och 

reproduktionsorganen. På grund av samsjukligheten samt sjukskrivnings- och 

behandlingskostnader i kombination med att artros är vanligt förekommande kostar artros 

samhället mycket. Risken för sjukskrivning är nästan dubblerad vid artrosdiagnos och artros står 

för två procent av sjukskrivningsdagarna i Sverige (FYSS, 2016). Ett nationellt kvalitetsregister, 

Bättre Omhändertagande vid Artros (BOA), visar att många är sjukskrivna när dem kommer till 

sitt första besök för behandling, i snitt är 13% med artros i höft sjukskrivna, 14% med artros i 

knä och 19% med artros i händer (Limbäck Svensson, Abbott & Wetterling, 2019). Även i 

England och andra delar av världen är artros en ledande orsak till sjukdom och 

sjukvårdskostnader (Vina & Kwoh, 2018).  

 

Rörelse och styrketräning är viktig behandling vid artros för att öka rörlighet och styrka samt 

minska smärta och är det som FYSS (2016) rekommenderar som behandling. De rekommenderar 

aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet och/eller ledspecifik rörlighetsträning samt 

muskeltränande fysisk aktivitet för muskelgrupper som är relaterade till andra leder utan artros.  

Artros i händer  

Artros i händerna är vanligast hos kvinnor. Artros i händer uppkommer sällan före 40 års ålder 

men risken ökar sedan med åldern (Zhang et al., 2009) fram till 50–55 års ålder då risken är som 

störst. Artros i händerna ökar risken för att även få knä- och höftledsartros (Prieto-Alhambra et 

al., 2014). Vid artros i händerna är det vanligast att fingrarnas ytterleder, de vill säga distala 

interfalangeallederna (DIP), proximala interfalangeallederna (PIP) och/eller tumbasen, 

karpometakarpalleden (CMC) drabbas (Zhang et al., 2009; Lundborg & Björkman, 2015). DIP-

lederna orsakar oftast mest smärta, följt av tumbasen och sedan PIP-lederna. Artros i händerna 

kännetecknas framförallt av smärta vid rörelse men kan även ge viss stelhet på morgonen eller 

efter inaktivitet. Knutor kan uppstå vid sidan om om leden som benämns som Heberdens knutor 

runt DIP-leden samt Bouchards knutor runt PIP-leden (Lundborg & Björkman, 2015; Zhang et 

al., 2009). Andra symptom som kan uppkomma vid artros i händerna är nedsatt rörlighet och 

muskelstyrka (Zhang et al., 2009) samt minskad livskvalitet (Kloppenburg et al., 2019). Vid 
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artros i tummens CMC-led påverkas oftast styrkan i tum-pekfingergreppet, pinchgreppet, samt 

smärta och ömhet vid rörelse av tummen (Lundborg & Björkman, 2015). Vid artros i tumbasen 

kan karpometakarpalleden (CMC leden) stelna i ett adducerat läge som för tummen är ett 

ogynnsamt läge. Det kan resultera i en så kallad adduktionskontraktur där mjukdelarna runt 

tummen tappat sin elasticitet som leder till greppsvårigheter (Wilbrand, 2019; Lundborg & 

Björkman, 2015). 

 

Vid diagnostisering av artros i handen finns det vissa grundläggande undersökningar som görs. 

Om det är möjligt så är det till stor nytta att kunna jämföra patientens friska hand och den hand 

som har någon form av påverkan eller skada. Vid undersökning av handsjukdom eller handskada 

är det av stor vikt att undersöka patientens sjukdomshistoria för att se hur det har förändrats och 

varit tidigare, det kan även ge information om hur handen påverkar patientens vardagliga liv. Det 

ingår även att undersöka handen kliniskt som innefattar följande steg inspektion, palpation, 

rörlighet, nervfunktion, greppfunktion och greppstyrka samt kärlfunktion. I varje steg finns det 

olika tester som ger svar på patientens skada eller sjukdom (Lundborg & Björkman, 2015). För 

en arbetsterapeut är det också viktigt att undersöka patientens aktivitetsförmåga och 

aktivitetsutförande för att kunna planera och genomföra aktivitetsbaserad behandling (Fisher, 

2009).  

Smärta vid diagnostiserad artros i händerna 

Vårt smärtsystem har stor betydelse och är en viktig funktion för kroppen då den varnar kroppen 

för en eventuell skada (Jakobsson, 2007). Smärta delas in i två olika kategorier den akuta 

smärtan och kroniska smärtan (Lee, Nassikas & Clauw, 2011). Vid kronisk smärta kan individen 

påverkas samt individens vardag (Jakobsson, 2007). Kronisk smärta är ofta förknippat med 

reumatologiska sjukdomar såsom bland annat artros, reumatism och fibromyalgi (Lee, Nassikas 

& Clauw, 2011). Kroppens andra sinnesintryck har förmåga att till olika grader kunna visa 

adaption medan smärtsinnet inte kan detta (Jakobsson, 2007). Detta kan leda till att smärtan blir 

mer intensiv samt att nervsystemet blir allt mer känslig för smärta (Jakobsson, 2007; Lee, 

Nassikas & Clauw, 2011).  
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Intensiteten av smärta mäts oftast med en visuell analog skala (VAS) vilket är en skala på 10 cm 

(100mm) där 0 är ingen smärta och 10 är värsta tänkbara smärta. VAS är ett lättillgängligt och 

enkelt mätinstrument som går fort att använda vid mätning av smärta. Mätinstrumentet är ett 

standardiserat och accepterat mätinstrument samt har reliabilitet och validitet för att mäta smärta 

(Hawker, Mian, Kendzerska & French, 2011). 

 

De besvär som främst beskrivs vid smärta i fingerleder samt tumbasen är belastningsrelaterad 

smärta men även upplevd stelhet och försämrad rörlighet. Smärta, stelhet och försämrade 

rörligheten kan påverka individens livskvalitet samt påverka individens delaktighet i aktivitet. 

Smärtan från artros kan vara i olika grader och upplevas olika beroende på individen. 

Belastningsrelaterad smärta i en eller flera leder som försvinner vid vila är oftast de första tecken 

på artros. Det kan sedan följas av smärta vid rörelse samt uppleva stelhet i lederna vilket kan 

utvecklas till ständig smärta. Detta kan då leda till att lederna blir känsliga för belastning, rörelse 

och beröring (Runnquist, Cederlund & Sollerman, 1992). Ytterligare ett typiskt symtom för 

artros är igångsättningssmärta (Schofield, 2008) som är kopplat till den upplevda stelheten i 

leden vilket innebär att smärtan uppkommer vid igångsättning efter en stunds vila (Bergman & 

Jakobsson, 2007).  

Behandling och intervention vid artros i händer 

Rehabiliterande interventioner är icke-farmakologiska och icke-kirurgiska behandlingar som 

utförs av arbetsterapeuter eller fysioterapeuter för att bibehålla eller öka självständighet och 

funktion (Ye, Kalichman, Spittle, Dobson & Bennell, 2011). Vid rehabilitering och behandling 

av kroniska sjukdomar som bland annat artros arbetar de ofta ett team runt patienten med kirurg, 

arbetsterapeut, fysioterapeut samt kurator. Med hjälp av varje professions kompetens behandlas 

patienten utifrån ett detaljperspektiv som leder till ett helhetsperspektiv. Alla delar som påverkas 

av handens skada eller sjukdom som bland annat handfunktion, utförandet av vardagliga 

aktiviteter, samt patientens upplevda delaktighet tas med vid behandlingen. Det är vanligt att 

patienterna efter handskada eller handsjukdom kan uppleva psykologiska besvär och då är i 

behov av stöd från kurator (Lundborg & Björkman, 2015). 
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En översiktsartikel visade på att kombinerade arbetsterapeutiska interventioner, två eller flera, är 

mer effektivt än enskilda interventioner och minskar smärta för personer med artros i tummens 

CMC-led. De kombinerade interventionerna kan vara ortos kombinerat med träning av rörlighet 

och styrka, patientutbildning i att skydda leden och ergonomiska råd (Aebischer, Elsig & 

Taeymans, 2016). Ytterligare en studie visar på att fysisk aktivitet och utbildning som en 

kombinerad intervention vid artros i händer har god effekt både gällande rörlighet, 

aktivitetsutförande och smärta (Poole et al., 2017). Det är även bevisat att patientutbildning i 

kombination med träning är effektivt för att förbättra greppstyrkan och handfunktionen (Ye et 

al., 2011). 

 

Arbetsterapeuter arbetar utifrån interventionsmodellerna modell för kompensation, modell för 

aktivitetsträning, modell för förbättring av personliga faktorer och kroppsfunktioner och 

pedagogisk modell. Detta arbetssätt kommer ifrån Occupational Therapy Intervention Process 

Model (OTIPM), vilket är en arbetsterapeutisk processmodell (Fisher, 2009). Det är en 

kombination av den pedagogiska modellen och modell för förbättring av personliga faktorer och 

kroppsfunktioner som används i så kallat artrosskola, vilket är en etablerad behandling vid artros. 

BOA står för Bättre Omhändertagande vid Artros och är ett nationellt kvalitetsregister för 

personer med artros i knä, höft och hand. BOA har som syfte att följa upp och utveckla 

grundbehandling av artros, artrosskola. Registreringen för artros händer startade 2016 och har 

änsålänge få registrerade (Limbäck Svensson, Abbott & Wetterling, 2019). Artrosskola 

innehåller under pedagogisk intervention, information om diagnosen, riskfaktorer, symtom och 

behandling. Men även self-management för att lära sig att hantera sin diagnos och råd för att 

underlätta dagliga aktiviteter. Under förbättring av kroppsfunktion kommer träning för ökad 

rörlighet och styrka (Thorstensson, Garellick, Rystedt & Dahlberg, 2014). Artrosskola har visat 

effekt på att minska smärta, öka livskvalitet och öka självförmåga (Jönsson et al., 2018). 

 

Arbetsterapeutisk behandling för att lindra smärta hos personer med artros i händerna kan 

innefatta bland annat ortoser som används som avlastning framförallt vid tyngre arbete eller som 

viloortos att ha efter arbete (Runnquist, Cederlund & Sollerman, 1992). European League 

Against Rheumatism (EULAR) med rekommendationer för behandling av artros i händer skriver 

att det huvudsakliga målet vid behandling är att minska smärta och stelhet för att få en ökad 
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rörlighet och styrka för att då kunna maximera aktivitet, delaktighet och livskvalitet. De 

rekommenderar utbildning, träning i ergonomi, aktivitetsträning och tekniska hjälpmedel men 

även långvarig ortosanvändning som arbetsterapeutiska interventioner för att minska symtom 

(Kloppenburg et al., 2018). Abduktionsortos är en typ av ortos som kan användas vid artros i 

tummens CMC led i förebyggande eller korrigerande syfte vid begynnande adduktionskontraktur 

och för att undvika operation (Ye et al., 2011; Runnquist, Cederlund & Sollerman, 1992) men 

även för att lindra smärta. En prospektiv studie på sju år har också visat att långvarig användning 

av tumortos nattetid kan lindra smärta samt öka handfunktion och styrka (Ye et al., 2011). En 

översiktsartikel visade att det finns evidens med låg kvalitet för att rörelse- och styrketräning för 

händerna minskar smärta och stelhet samt ökar rörlighet och styrka (Østerås et al., 2017).  

 

Om besvären från artrosen inte går över eller minskar efter en tid med konservativ behandling så 

rekommenderas kirurgisk behandling. Rekommendationen är att så långt det går behandla 

konservativt, framför allt vid artrosproblematik i PIP och DIP lederna eftersom med tiden 

kommer leden att stelna och därmed försvinner oftast smärtan. Vid stora problem och stor smärta 

kan kortisoninjektioner ges som kan leda till att besvären lättar men bara under en begränsad 

period. Belastningssmärta och vilovärk är den främsta indikation för operation. Kirurgisk 

behandling kan kan innebära en ledplastik de vill säga att de artrosdrabbade delarna av leden 

byts ut eller s k artrodes vilket innebär att leden stelopereras. Detta kan bidra till att smärtan 

minskar eller försvinner (Lundborg & Björkman, 2015). Efter operation kan man räkna med att 

vilovärken försvinner samt minskad belastningsvärk men en del får restbesvär, beroende på 

arbetsbelastning samt om patienten utför ett monotont arbete är det inte säkert att man kan återgå 

till sitt tidigare arbete (Wilbrand, 2019). 

  

Aktivitetsutförande och aktivitetsbegränsningar 

Aktivitet definieras som människans utförande av en handling eller uppgift. Aktivitet påverkas 

av människans fysiska och psykiska förutsättningar, omgivning såsom fysisk och psykisk miljö, 

eventuell sjukdom eller skada och delaktighet (World Health Organization, 2001). 

Aktivitetsutförande beskrivs utifrån Person-Environment Occupational model (PEO-modellen) 

som ett samspel mellan person, aktivitet och miljö (Law et al., 1996). Människans 
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aktivitetsutförande är baserad på deras personliga faktorer vilket innebär individens psykiska och 

fysiska funktioner. Varje individs kroppsfunktion och kroppsstruktur varierar samt individens 

psykologiska funktion. Detta leder fram till att varje individs aktivitetsutförande ser unikt ut 

beroende på individens funktion (Boyt Schell, Gillen, Scaffa & Cohn, 2013; World Health 

Organization, 2001). Meningsfulla aktiviteter är centralt både för livskvaliteten och för 

människans upplevda hälsa. Aktiviteter har en positiv effekt på hälsa medan 

aktivitetsbegränsningar kan leda till en sämre hälsa (Wilcock & Hocking, 2015). Artros i 

händerna påverkar handens rörlighet och muskelstyrka vilket kan leda till aktivitetsbegränsningar 

samt delaktighetsinskränkning precis som smärta, minskad greppstyrka och rörlighet. De 

vanligaste aktivitetsbegränsningarna vid artros i händerna innefattar hushållsarbete, personlig 

vård, aktiv rekreation. En studie visade att de vanligaste begränsningarna är att vrida ur en trasa, 

öppna brukar samt öppna flaskor, knäppa knappar, sätta på strumpbyxor och att bära matkassar 

(Kjeken et al., 2005).  

 

European League Against Rheumatism (EULAR) rekommenderar utbildning, träning i 

ergonomi, aktivitetsträning, tekniska hjälpmedel och ortos samt träning som arbetsterapeutisk 

behandling vid artros i händer för att minska smärta samt förbättra rörlighet och muskelstyrka. 

Patienter har individuella och subjektiva önskemål för behandling och därför är 

rekommendationen att använda kombinerade interventioner (Kloppenburg et al., 2018), vilket en 

översiktsartikel också beskriver (Aebischer, Elsig & Taeymans, 2016). Artrosskola som är en 

etablerad behandling vid artros använder kombinerade interventioner i form av 

patientundervisning och individanpassad träning (Jönsson et al., 2018). Patienter med artros i 

händer får oftast vård inom primärvården och går oftare hos arbetsterapeut eller fysioterapeut än 

andra professioner och därför är information om vilka kombinerade behandlingar som har bäst 

effekt för att minska smärta viktig för de professionerna.  

Syfte 

Att kartlägga vilka kombinerade arbetsterapeutiska interventioner som har visat sig ha 

vetenskaplig evidens för att minska smärta vid diagnostiserad artros i händer.  
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Metod 

Design 
Denna studie är en litteraturöversikt (Forsberg & Wengström, 2015). Litteraturöversikt har som 

syfte att redovisa vad som tidigare har gjorts inom ett ämne, sammanfatta och integrera empirisk 

forskning (Backman, 2008), att beskriva kunskapsläget inom ett visst område (Forsberg & 

Wengström, 2015). 

Urval och datainsamling 

Utifrån syftet identifierades söktermer och sökningar gjordes, se tabell 4. Urvalskriterier 

identifierades till följande: 

Inklusionskriterier; Artiklar skrivna på engelska, originalartiklar, kvantitativa studier, minst två 

arbetsterapeutiska interventioner, mätinstrument för smärta (ex. VAS) 

Exklusionskriterier; Artiklar som inte prövats i etisk kommité eller där deltagarna inte har gett 

sitt medgivande till att delta i studien, artiklar där patienterna inte har en diagnostiserad artros 

Se urvalsprocessen i figur 1.  

 

Datainsamlingen gjordes genom sökningar i databaserna CINAHL, PubMed och AMED. 

Sökningen visas i tabell 4. Artiklarnas etik har prövats genom att se att författarna i artiklarna har 

fått godkännande från etisk kommitté samt att författarna har fått deltagarnas medgivande att 

vara med i studie.  

Tabell 4: Sökschema i PubMed, CINAHL och AMED efter dubblettkontroll  

Databas Sökord  Antal träffar 

PubMed Osteoarthritis AND Pain AND Hand OR finger OR thumb OR proximal interphalangeal 

joint OR distal interphalangeal joint OR carpometacarpal joint AND ”occupational therapy" 

OR "occupational therapist" OR "occupational therapists" OR Rehabilitation [MESH] 

259 

CINAHL Osteoarthritis AND Pain AND Hand OR finger OR thumb OR proximal interphalangeal 

joint OR distal interphalangeal joint OR carpometacarpal joint AND ”occupational therapy" 

OR "occupational therapist" OR "occupational therapists" OR (MH”Rehabilitation”+) 

150 

AMED Osteoarthritis AND Pain AND Hand OR finger OR thumb OR proximal interphalangeal 

joint OR distal interphalangeal joint OR carpometacarpal joint AND ”occupational therapy" 

OR "occupational therapist" OR "occupational therapists" OR Rehabilitation 

43 

Sammanlagt  467 
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Efter 

dubblettkont

roll  

 433 

 

Tabeller för sökschema se bifogad bilaga 1(2), tabell 1, 2 och 3.  

 

Urvalet gjordes sedan genom att båda författarna scannade alla 433 artiklarnas titel utifrån 

urvalskriterierna, många artiklar sorterades bort på grund av att de var översiktsartiklar men även 

artiklar som inte innehöll arbetsterapi. Det sorterades även bort artiklar som var skrivna på ett 

annat språk än engelska, författarna sorterade även bort artiklar som handlade om artros i andra 

kroppsdelar än handen. Författarna läste 57 abstrakt och fortsatte urvalsprocessen utifrån 

urvalskriterierna, de artiklar som blev kvar efter läsning av abstrakt var 22 stycken. De 22 

artiklarna läste sedan båda författarna, 11 artiklar försvann då på grund av att de inte hade etiskt 

tillstånd, inte mätte smärta, inte hade diagnostiserad artros som kriterium eller de som endast 

Totalt antal artiklar efter 

dubbletkontroll.  

433 st 

Lästa abstrakt. 

57 st 

Lästa artiklar.  

22 st  

Artiklar som är relevanta för 

syftet.  

11 st 

Figur 1: Urvalsprocess efter sökning.  
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undersökt en enda intervention. Elva artiklar var därefter relevanta för författarnas syfte i denna 

litteraturöversikt. 

Dataanalys  

Kvalitetsgranskning genomfördes på alla artiklarna utifrån evidensnivå från OCEBM:s Oxford 

Levels of Evidence (OCEBM, u.å.) och sammanfattades i en översiktstabell innehållande titel, 

publikationsår, författare, design, deltagare, intervention, mätinstrument, resultat och 

evidensnivå. Ingen artikel togs bort på grund av låg kvalitet då alla artiklar ligger på liknande 

evidensnivå. Därefter gjordes en integrativ innehållsanalys utifrån Friberg (2017) genom att båda 

författarna läste alla artiklarna flera gånger var för sig, först för att få en överblick av varje 

enskild artikel, sedan lästes de igen för att markera de viktiga delarna för författarnas syfte. 

Därefter gjordes en sammanfattning av varje artikel med fokus på intervention, mätinstrument 

och resultat. Då det enligt Friberg (2017) beskrivs som en styrka att läsa de utvalda artiklarna 

flera gånger för att få en helhetsbild. Samt att göra en sammanfattning av varje artikel för att 

försäkras om att alla viktiga delar kommit med och att det blir en bekräftelse på att författarna 

tagit med, dokumenterat och uppfattat väsentlig information från artiklarna. Sedan analyserades 

alla de utvalda artiklarnas resultat och interventioner av båda författarna tillsammans för dra 

jämförelser, hitta mönster och dela in i kategorier (Friberg, 2017). 

 

Forskningsetiska avvägningar   

De utvalda artiklarna har fått tillstånd av en etisk kommitté, som vanligtvis följer 

rekommendationer enligt World Medical Associations Declaration of Helsinki (World Medical 

Association, 2013). Deltagarna har gett samtycke till att vara med i studien. Alla artiklar som 

valts ut utifrån urvalskriterierna presenteras samt alla deras resultat och inte bara det som stödjer 

författarnas egna åsikter (Forsberg & Wengström, 2015). 

Resultat 

En översiktstabell över artiklarna presenterar kvalitetsgranskningen som är första delen av 

resultatet. I tabellens resultatpresentation har vi valt att presentera p-värde för minskad smärta, 
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detta som ett uttryck för om interventionerna signifikant minskat smärtan. Kvalitetsgranskningen 

gav 11 artiklar med vetenskaplig kvalitetet som ligger på level 2 och 3 enligt OCEBM:s Oxford 

Levels of Evidence (OCEBM, u.å.). Se översikt över artiklarna i bilaga 2 (2), tabell 5.  

 

Andra delen av resultatet är den integrativa innehållsanalysen. Den integrativa innehållsanalysen 

av de elva artiklarna som besvarar syftet om vilka kombinerade interventioner som finns för att 

minska smärta vid artros i händer resulterade i fyra olika kategorier. Figur 2 nedan visar att alla 

kombinerade interventionerna innehöll rörelse- och styrketräning för handen men i olika 

kombinationer samt att resultatet från alla studier visade på minskad smärta, se figur 2. Även 

andra effekter av träningen framkom i studiernas resultat.  

 

 

 

Alla studierna i denna översikt har mätt smärta i händerna, vissa studier har även mätt funktion, 

delaktighet, självskattad hälsa och aktivitetsutförande. Författarna har valt att presentera alla 

resultaten, både för smärta men även för styrka och rörlighet i handen, delaktighet, självupplevd 

hälsa och aktivitetsutförande. 

Patientutbildnin

g/patientinforma

tion 

 2 artiklar  

Patientutbildnin

g & tekniska 

hjälpmedel för 

handen 

4 artiklar

Ortos 

4 artiklar  

Paraffinbad  

1 artikel  

Figur 2: Kategorisering och översikt av resultat. 

Rörelse och styrketräning för handen  

11 artiklar  

+ + + + 

Minskad smärta  
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Kategori 1: Rörelse och styrketräning för handen samt 

patientutbildning/patientinformation 

Artiklarna av Bjurehed, Brodin, Nordenskiöld & Björk (2018) och Hennig, Hæhre, Hornburg, 

Mowinckel, Norli & Kjeken (2014) använde sig av rörelse och styrketräning för handen samt 

patientutbildning/patientinformation som intervention för deltagarna. Bjurehed et al. (2018) 

visade på en signifikant minskning av smärta efter interventionerna, mätt med visuell analog 

skala (VAS). I artikeln av Hennig et al. (2014) minskade smärtan signifikant, mätt med Numeric 

Rating Scale (NRS). Bjurehed et al. (2018) och Henning et al. (2014) använde sig utav Patient-

Specific Functional Scale (PSFS) där resultaten enligt PSFS visar en förbättring av deltagarnas 

självskattade aktivitetsutförande som påverkades av artrosen. Bjurehed et al. (2018) beskriver att 

deltagarnas aktivitetsutförande förbättrades samt att smärtan minskade signifikant i vila. Henning 

et al. (2014) resultat visade att rörelse- och styrketräningsprogram för handen tillsammans med 

patientutbildning ledde till signifikant minskad smärta som kopplas ihop med ett förbättrat 

aktivitetsutförande samt deltagarnas självskattade funktion och förmåga som även förbättrades. 

Det beskrivs att deltagarna upplevde minskade aktivitetsproblem och ökad livskvalitet på grund 

av minskad smärta (Henning et al. 2014). Bjurehed et al. (2018) använde Quick Disability of the 

Arm, Shoulder, and Hand (Quick-DASH) för att mäta deltagarnas självskattade funktion och 

förmåga som visade på en signifikant förbättring efter 3 månader. I resultatet av Bjurehed et al. 

(2018) visar enligt Grip Ability Test (GAT) en signifikant förbättring av handfunktion. Henning 

et al. (2014) visade på en signifikant förbättring, mätt med Functional Index for Hand 

osteoarthritis (FIHOA), för interventionsgruppen.  

 

Bjurehed et al. (2018) visar en ökad självskattad hälsa samt minskade aktivitetsbegränsningar 

enligt EuroQol VAS (EQ VAS) som användes för att mäta deltagarnas självskattade hälsa. 

Bjurehed et al. (2018) skriver att deltagarna även visade en ökad acceptans kring artrosen. 
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Kategori 2: Rörelse och styrketräning för handen, patientutbildning & 

tekniska hjälpmedel för handen  

Kjeken, Darre, Smedslund, Hagen, & Nossum (2011), Boustedt, Nordenskiöld, & Lundgren 

Nilsson (2009), Shankland, Beaton, Ahmed & Nedelec (2017) och Wajon & Ada (2005) använde 

sig av rörelse och styrketräning för handen, patientutbildning samt tekniska hjälpmedel för 

handen som intervention för deltagarna. Tekniska hjälpmedel innefattar både mjuka och hårda 

ortoser samt olika hjälpmedel för handen som till exempel ergonomiska handtag, griptång och 

m.m. Kjeken et al. (2011), Boustedt et al. (2009), Shankland et al. (2017) och Wajon & Ada 

(2005) använde sig av Visuell analog skala (VAS) vid mätning av smärta och alla utom Kjeken 

et al. (2011) resultat visade på en signifikant minskning av smärta. Resultatet i artikel av 

Boustedt et al. (2009) visade också minskade aktivitetsbegränsningar hos deltagarna som 

beskrivs vara en följd minskad smärta vid vila och aktivitet.   

 

Kjeken et al. (2011) och Shankland et al. (2017) använde Canadian occupational performance 

measure (COPM) för att kunna identifiera deltagarnas aktivitetsbegränsningar. Kjeken et al. 

(2011) och Shankland et al. (2017) beskriver att aktivitetsutförandet för deltagarna förbättras och 

att aktivitetsbegränsningarna minskade efter interventionen efter mätning med COPM. Kjeken et 

al. (2011) visade på ett förbättrat aktivitetsutförande samt att deltagarna skattade sin nöjdhet i att 

utföra aktiviteter högre än innan interventionen vilket visar att en arbetsterapeut har stor 

betydelse för patienter med artros i händer och deras aktiviteter i det dagliga livet. I Boustedt et 

al. (2009) och Shankland et al. (2017) visade resultat av Disabilities of the arm, shoulder and 

hand (DASH) en signifikant förbättring av deltagarnas svårigheter i dagliga livet efter 

interventionen. Shankland et al. (2017) skriver att den minskade smärtan leder till ett förbättrat 

aktivitetsutförande vilket stämmer överens med mätresultat från COPM och DASH. Wajon & 

Ada (2005) tar upp att händerna används i många dagliga aktiviteter och därför är det av stor vikt 

att minska smärta och öka funktion hos deltagarna. 

 

I artiklarna av Wajon & Ada (2005) och Kjeken et al. (2011) visade resultatet att handfunktionen 

ökade hos deltagarna efter interventionen som innefattade rörelse och styrketräning för handen, 

patientutbildning samt tekniska hjälpmedel för handen. Wajon & Ada (2005) använde sig utav 
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Sollermans test of hand function medan Kjeken et al. (2011) använde sig utav AUSCAN 

Osteoarthritis Hand Index. Shankland et al. (2017) använde pinch gauge och Wajon & Ada 

(2005) använde Grippit electronic instrument för att mäta styrka, resultaten i båda artiklarna 

visade en ökad styrka i pinch- och helhandsgrepp efter intervention. Shankland et al. (2017) 

mätte Thumb total Active Range Of Motion (TAROM) som visades på en signifikant förbättring 

hos deltagarnas ledrörlighet som mättes med hjälp av en goniometer. I Boustedt et al. (2009) 

upplevde deltagarna en minskad stelhet som skattades på en skala 0–10. Boustedt et al. (2009) 

beskriver att valet av en aktivortos på dagtid för att öka stabiliteten och minska belastning samt 

smärta kan bidra till ett ökat aktivitetsutförande hos deltagarna.  

Kategori 3: Rörelse och styrketräning för handen samt Ortos  

Tsehaie et al. (2018a), Tsehaie et al. (2018b) och Wouters et al. (2018) använde sig av rörelse 

och styrketräning samt ortos för tummens basled (CMC1) som intervention för deltagarna. 

Tsehaie et al. (2018a), Tsehaie et al. (2018b) och Wouters et al. (2018) använde VAS för att 

mäta smärtintensiteten under aktivitet och Tsehaie et al. (2018a) samt Tsehaie et al. (2018b) 

mätte även VAS under senaste veckan medans Wouters et al. (2019) mätte VAS under vila. 

Samtliga resultat visade att smärtan minskade signifikant, smärtan under aktivitet minskade i 

större grad än under senaste veckan eller under vila. Resultatet från Tsehaie et al. (2018a) visade 

att smärtan som minskade efter 3 månader höll i sig till 1 årsuppföljningen.  

Sekundärt visade resultatet en ökad rörlighet och styrka i händerna efter mätning av MHQ.  

Resultatet från Tsehaie et al. (2018a) skriver att den ökade rörligheten och styrkan vid 3 

månaders uppföljningen inte fanns kvar efter 1 år. Tsehaie et al. (2018b) skriver i resultatet att 

deltagare som inte visade någon klinisk skillnad efter sex veckor visade 73% (smärta) samt 83% 

(handfunktion) ingen klinisk skillnad efter tre månader heller. 

Kategori 4: Rörelse och styrketräning för handen samt Paraffinbad 

Kasapoglu Aksoy & Altan (2018) använde sig av paraffinbad samt rörelse och styrketräning för 

handen som intervention för deltagarna. Kasapoglu Aksoy & Altan (2018) mätte smärta med 

Visuell analog skala (VAS) vilket visade en statistisk signifikant förbättring av smärtan hos 
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experimentgruppen jämfört med kontrollgruppen. Mätinstrumentet Health Assessment 

Questionnaire användes för att se vilka aktiviteter som påverkas, det är ett frågeformulär med 20 

frågor om åtta aktiviteter som personen får poängsätta. Resultatet visade en signifikant 

förbättring av aktiviteter i dagliga livet samt att rörlighet och styrka ökade efter interventionen. 

Sex veckor efter att interventionen med rörelse- och styrketräning samt paraffinbad avslutats 

gjordes mätningar igen och det var fortsatt signifikant förbättring i alla mätningar i 

experimentgruppen jämfört med kontrollgruppen. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

En litteraturöversikt gjordes vilket betyder att den inte är systematisk på samma sätt som i en 

heltäckande systematisk litteraturstudie vilket kan innebära att alla relevanta artiklar inte hittas 

(Forsberg & Wengström, 2015). Sökningarna är gjorda i tre databaser, PubMed, CINAHL och 

AMED vilket är en styrka då författarna fått med fler artiklar än om det endast gjorts sökningar i 

en databas. Författarna gjorde även en bred sökning med ett stort antal träffar genom att till 

exempel inte använda sökord som aktivitet som visade på få antal träffar vilket gör att 

litteraturöversikten får med fler artiklar än om det hade gjorts en smalare sökning. Därefter 

skannades artiklarna manuellt av författarna utifrån urvalskriterierna vilket gjorde att artiklar 

som är centrala för syftet kom med. Författarna valde att fokusera på smärta då det enligt 

Lundborg & Björkman (2015) är det huvudsakliga symtomet vid artros i händer, därför valde 

författarna detta som ett urvalskriterium. Ett alternativ hade varit att ta med aktivitet som sökord 

och ha ett fokus på aktivitet kopplat till smärta då smärta påverkar aktivitetsutförandet. Då det 

blev för få träffar i de olika databaserna valde författarna att inte ta med aktivitet som sökord. I 

litteraturöversiktens resultat framkom det att aktivitetsutförande och delaktighet förbättrades 

vilket är något författarna skulle kunnat fokuserat på då detta är centrala begrepp inom 

arbetsterapi. Resultaten av studierna visade dock att förbättring av aktivitetsutförande och 

delaktighet var ett sekundärt resultat till minskad smärta och därmed hade det varit svårt att 

använda det som huvudsakligt syfte. Samt var det inte alla studier som fick fram detta resultatet 

eller belyst detta ämne. Vid sökningar i databas försvann de flesta studierna när centrala begrepp 
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inom arbetsterapi togs med som sökord och därför valde författarna att använda sökord med fler 

träffar och att istället använda urval för att hitta de arbetsterapeutiska interventionerna. 

Författarna valde att fokusera på kombinerade arbetsterapeutiska interventioner då det är det som 

rekommenderas som behandling vid artros (Kloppenburg et al., 2018).   

 

Ett alternativ till litteraturöversikt inom detta ämne hade varit att utföra en kvalitativ studie 

såsom intervjustudie med patienter som har artros i händerna och får arbetsterapeutisk 

behandling för det. Denna metod hade gett ett annat resultat som fokuserat mer på patienters 

upplevelse av arbetsterapeutiska interventioner vid artros i händer. Som även Kristensson (2014) 

beskriver, att kvalitativa studier har ett fokus på att undersöka upplevelser och uppfattningar. 

Ytterligare att alternativ inom detta ämne hade varit att utföra en enkätstudie på arbetsterapeuter 

som arbetar med patientgruppen. För att få fram vilka kombinerade interventioner som de 

använder och upplever fungerar för patientgruppen och för verksamheten. Hade författarna valt 

att använda en annan metod hade troligtvis också resultatet sett annorlunda ut. Författarna valde 

att göra en litteraturöversikt för att se vilka kombinerade arbetsterapeutiska interventioner som 

det finns vetenskaplig evidens för vid behandling av patienter med diagnostiserad artros i händer. 

Friberg (2017) och Kristensson (2014) beskriver att en litteraturöversikt görs för att skapa en 

överblick av ett avgränsat område och att skapa en sammanställning av tidigare 

forskningsresultat inom området. Vilket var författarnas syfte, att kartlägga interventionerna för 

att få en överblick över vilka interventioner som arbetsterapeuter kan använda kliniskt för att 

minska smärta hos patientgruppen.  

 

En svårighet som författarna upplevde under skrivandet var att göra en integrerad innehållsanalys 

i relation till syftet samt på grund av att studierna som tagits med inte bara har mätt smärta som 

syftet innehåller. Det fanns svårigheter i att jämföra resultatet när det är olika mätinstrument. 

Studierna har visat olika resultat beroende på studiernas syfte och val av mätinstrument. Om alla 

artiklarna hade valt att använda Canadian Occupational Performance Measure (COPM) (Law, 

Baptiste, McColl, Opzoomer, Platajko & Pollock, 2005) som mätinstrument hade kanske alla 

artiklarnas resultat resulterat i ökad aktivitetsförmåga. Författarna valde att presentera alla 

resultat och mätinstrument under resultatet och i översiktstabellen för att läsaren ska kunna veta 

vilka instrument har använts och vilka resultat som framkom i de olika artiklarna.  
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En styrka med denna litteraturöversikt är att artiklarna som valts ut till denna översikt har till 

störst del undersökt kvinnor, vilket kan bero på att artros drabbar mest kvinnor (Lundborg & 

Björkman, 2015; Zhang et al., 2009). Detta visar också att forskningen som finns är baserad till 

största del på kvinnor. Vilket stämmer överens med denna litteraturöversikt. Detta är en styrka 

om läsaren skulle använda sig av översiktens resultat kliniskt då det enligt Lundborg & 

Björkman (2015) och Zhang et al. (2009) stämmer överens med normalpopulationen. 

 

Resultatdiskussion 

Handträning i form av rörelse- och styrketräning i kombination med andra interventioner visade 

sig ha god effekt på att minska smärta vid artros i händer. Handträning visade sig vara en 

gemensam nämnare i alla artiklar som matchade denna litteraturöversikts urval vilket en studie 

av Aebischer, Elsig & Taeymans (2016) bekräftar där resultatet av handträning som intervention 

förbättrade alla deltagares smärta och funktion i handen. Rörelse- och styrketräning 

rekommenderas även av EULAR för att öka handens rörlighet, muskelstyrka samt minska smärta 

(Kloppenburg et al., 2018) vilket stämmer överens med resultat som visades i denna översikt. 

Minskad smärta var det huvudsakliga resultatet i samtliga artiklar men flertalet visade även ökad 

rörlighet och vissa ökad muskelstyrka vilket kan kopplas till rörelse- och styrketräningen. En 

systematisk litteraturstudie av Østerås et al. (2017) med sju studier inkluderade visade på att 

handträning som intervention vid artros i händer har låg evidens med liten till mellan påverkan 

på smärta, rörlighet, muskelstyrka och stelhet. Studien tog även upp att det saknas högkvalitativa 

studier som undersökt träningens effekt på artros i händer vilket kan vara en förklaring till den 

låga evidensen. Även en annan översiktsartikel av Kjeken et al. (2011) har undersökt träning och 

ortos som intervention visade resultatet att det finns evidens för att ortos minskar smärta men 

begränsad evidens för handträning samt ortos och handträning i kombination. Vissa studier 

visade dock att ortos och träning i kombination minskade smärta, stelhet och ökade rörelse och 

styrka (Kjeken et al., 2011). Fyra studier i författarnas litteraturöversikt visade även resultat på 

att ortos och rörelse- och styrketräning minskar smärta och ökar rörelse och styrka i händerna. 

 

Artrosskola är en etablerad behandling vid artros men forskningen är till största del baserad på 

knä och höftartros. Bättre Omhändertagande vid Artros (BOA) började registrera patienter med 
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artros i händer år 2016 och till årsrapporten 2018 var det få personer registrerade. Därför är 

forskningen som är gjord i samarbete med BOA baserad på statistiken från artros i höft och knä. 

BOA registret har fått in registreringar från 680 enheter under 2018 (Limbäck Svensson, Abbott 

& Wetterling, 2019) vilket bevisar att interventionen används på många ställen i Sverige. Det 

känns därför viktigt att veta att behandlingen fungerar, även för patienter med artros i händer. 

Artiklarna i denna litteraturöversikt visar på god effekt av träning och information men även 

andra kombinerade interventioner har visat god effekt. Det finns därför ett behov av att 

undersöka vidare om hur artrosskola kan utvecklas för att få bästa effekt vid artros i händer.  

 

OTIPM är utvecklat för att underlätta och vägleda arbetsterapeuten att arbete med klienten i 

centrum. Detta innebär att arbetsterapeuten arbetar för att få en bred bild av vem patienten är, 

vilka uppgifter och aktiviteter som är betydelsefulla för patienten samt vilka svårigheter och 

styrkor som patienten har vid utförandet av dessa uppgifter. Vid val av modell för intervention 

utgår arbetsterapeuten från patientens mål och behov och kan därför använda olika 

kombinationer för olika patienter. Aktivitetsträning som intervention saknas i samtliga artiklar i 

denna litteraturöversikt men innehåller interventioner kopplade till de övriga tre interventions 

modellerna i OTIPM. Modell för aktivitetsträning enligt OTIPM syftar till att förvärva, utveckla 

eller återfå aktivitetsförmåga genom att utföra aktiviteter och tränar i aktivitet för att kunna återfå 

eller utveckla aktivitetsförmåga (Fisher, 2009). Kjeken et al. (2005) beskriver att artros i händer 

påverkar personens aktivitetsförmåga som kan leda till aktivitetsbegränsningar samt 

delaktighetsinskränkning. Fyra studier i denna översikt visade på förbättrat aktivitetsutförande i  

de vardagliga aktiviteterna men ingen artikel tar upp aktivitetsförmåga. En pilotstudie av 

Swarnalatha Srikesavan, Shay, & Szturm (2016) undersökte uppgiftsbaserad träning via datorn 

för personer med reumatoid artrit och artros i händer med en kontrollgrupp som fick övningar för 

rörelse och styrka. Båda grupperna ökade rörlighet och styrka i händerna. Experimentgruppen 

upplevde även interventionen som motiverande, rolig och engagerande. Forskning om vilken 

effekt aktivitetsträning har hos personer med artros i händer skulle kanske kunna ge en större 

bild av vilket val av intervention som ökar aktivitetsförmågan hos målgruppen.  
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Slutsats 

Kombinerade arbetsteraputiska interventioner vid artros i händerna minskar smärtan, förbättrar 

dagliga aktiviteter samt ökar rörlighet och styrka i händerna. Rörelse- och styrketräning är en 

viktig del i de kombinerade interventionerna för artros i händer som kan bidra till ökad rörlighet 

och styrka i handen. Kombinerade interventioner kan även sekundärt ge förbättrat 

aktivitetsutförande och förbättringar av aktiviteter i dagliga livet. 

 

Rörelse- och styrketräning för handen vid artros visade god effekt i de elva studierna som ingick 

i denna litteraturöversikt, men de flesta studier har låg vetenskaplig kvalitet och därför behövs 

det mer högkvalitativ forskning inom detta område. Det behövs även mer forskning om 

artrosskola eftersom denna översikt visade att kombinationer av interventioner har god effekt på 

att minska smärta vid artros i händer. Samt eftersom artrosskola är en etablerad behandling vid 

artros och är en kombination av den pedagogiska modellen och modell för förbättring av 

personliga faktorer och kroppsfunktioner som är modeller för intervention enligt den 

arbetsterapeutiska processmodellen OTIPM (Fisher, 2009). Forskning om aktivitetsträning vid 

artros i händer som intervention behövs för att se effekten av denna typ av intervention hos 

denna patientgrupp.  
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Bilaga 1 (2) 

Sökschema 1 
Tabell 1: Sökschema PubMed 
 

PubMed Sökord Antal träffar  

#1 Osteoarthritis 84719 

#2 Osteoarthritis [MESH] 59861 

#3 Hand OR finger OR thumb OR proximal interphalangeal joint OR distal interphalangeal 

joint OR carpometacarpal joint 

533017 

#4 Hand [MESH] 83567 

#5 Pain 794560 

#6 Pain [MESH] 380937 

#7 ”occupational therapy” or ”occupational therapists” 29984 

#8 Rehabilitation 597375 

#9 Rehabilitation [MESH] 291904 

 #1#3#5#7 49 

 #1#3#5#8 430 

 #2#4#6#9 37 

 #1#3#6#9 91 

#10 ”occupational therapy" OR "occupational therapist" OR "occupational therapists" OR 

"Rehabilitation"[Mesh] 

305746 

 #1#3#5#10 259 

 #2#3#6#10 79 

Tabell 2: Sökschema CINAHL 

CINAHL Sökord Antal träffar  

#1 Osteoarthritis 32709 

#2 (MH ”Osteoarthritis+”) 25033 

#3 Hand OR finger OR thumb OR proximal interphalangeal joint OR distal interphalangeal 

joint OR carpometacarpal joint 

82581 
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#4 (MH ”Hand+”) 14581 

#5 Pain 270485 

#6 (MH”Pain+”) 183986 

#7 ”occupational therapy” or ”occupational therapists” 39649 

#8 Rehabilitation 160994 

#9 (MH”Rehabilitation+”) 259552 

 #1#3#5#7 23 

 #1#3#5#8 76 

 #2#4#6#9 39 

 #1#3#6#9 61 

#10 ”occupational therapy" OR "occupational therapist" OR "occupational therapists" OR (MH 

"Rehabilitation+”) 

275206 

 #1#3#5#10 150 

 #2#3#6#10 59 

Tabell 3: Sökschema AMED 

AMED Sökord  Antal träffar  

#1 Osteoarthritis 3750 

#2 Hand OR finger OR thumb OR proximal interphalangeal joint OR distal interphalangeal 

joint OR carpometacarpal joint 

8569 

#3 Pain  33112 

#4 ”occupational therapy” or ”occupational therapists” 15277 

#5 Rehabilitation 78697 

 #1#2#3#4 7 

 #1#2#3#5 41 

#6 ”occupational therapy" OR "occupational therapist" OR "occupational therapists" OR 

Rehabilitation 

89288 

 #1#2#3#6 43 
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Bilaga 2 (2) 

Sammanfattande presentation av artiklar 

Tabell 5: Översikt av de elva studierna som utgör litteraturöversiktens resultat 

Titel/författare/år Design/ 

deltagare 

Intervention Mätinstrument Resultat Evide

nsniv

å* 

Kjeken, I., Darre, S., 

Smedslund, G., Hagen, K. 

B., & Nossum, R. (2011). 

Effect of assistive 

technology in hand 

osteoarthritis: a 

randomised controlled 

trial.  

Randomis

erad 

kontroller

ad studie.  

 

N = 66 

 

Kvinnor n 

= 64 

Män n = 2 

I studien ingick det 

interventionsgrupp och 

kontrollgrupp. Båda 

grupperna fick information 

om artros i händer samt 

träningsövningar och 

alternativa arbetsmetoder. 

Interventionsgruppen 

rekommendationer 

gällande tekniska 

hjälpmedel och/eller 

ortoser.  

Canadian 

Occupational 

Performance Measure 

(COPM). 

Visuell analog skala 

(VAS). 

Australian/Canadian 

hand index 

(AUSCAN). MHAQ, 

modified health 

assessment 

questionnaire.  

Användandet av tekniska 

hjälpmedel visade på en signifikant 

förbättring i aktivitetsutförandet för 

patienter med artros i händer 

jämfört med endast information om 

artros och träningsövningar. 

Minskad smärta efter intervention 

för interventionsgruppen.  

Level 

2 

Hennig, T., Hæhre, L., 

Hornburg, V. T., 

Mowinckel, P., Norli, E. 

S., & Kjeken, I. (2014). 

Effect of home-based 

hand exercises in women 

with hand osteoarthritis: a 

randomised controlled 

trial.  

Randomis

erad 

kontroller

ad studie. 

 

N = 71 

 

Endast 

kvinnor. 

Studien innefattade en 

interventionsgrupp samt en 

kontrollgrupp. Alla 

deltagare får information 

om tekniska hjälpmedel 

och ortoser.  

Interventionsgruppen får 

ett träningsprogram 

utformat för att maximera 

en stabil och smärtfri 

funktion range of motion 

(ROM) i fingrarnas leder, 

öka greppstyrkan, 

bibehålla stabilitet i 

lederna och förebygga 

permanenta deformiteter. 

Patient-Specific 

Functional Scale 

(PSFS).  

OARSI-OMERACT. 

Grippit electronic 

instrument.  

Numeric Rating Scale 

(NRS) 

The Functional Index 

for HOA (FIHOA).  

 

Resultatet av studien visade att 

träningsprogrammet påverkade 

positivt på både funktion, smärta 

och utförandet av aktivitet medan i 

kontrollgruppen kunde man se 

tendenser till försämring. Minskad 

smärta i leder efter intervention p-

värde 0,007 för 

interventionsgruppen. 

Level 

2 

Boustedt, C., 

Nordenskiöld, U., & 

Lundgren Nilsson, Å. 

(2009) Effects of a hand-

joint protection 

programme with an 

addition of splinting and 

exercise: one year follow-

up. 

Prospektiv 

studie.  

 

N = 35 

 

Endast 

kvinnor.  

Kontrollgrupp får JP 

program, 

interventionsgrupp får JP 

program samt intensivt 

handträningsprogram 

(ROM) och ortos för varje 

påverkad led. JP program 

innebär 10 grupp 

utbildningstillfällen med 4-

8 deltagare i varje grupp. 

Varje tillfälle innehöll 

paraffinbad.  

Visuell analog skala 

(VAS). 

Grippit electronic 

instrument. 

disabilities of the 

arm, shoulder and 

hand (DASH) 

Använde ej fritid och 

arbete rubrikerna i 

DASH.  

Studiens resultat visade att JP 

programmet + ortos + handträning 

ger större påverkan på smärta, 

stelhet och utförandet av dagliga 

aktiviteter än endast JP 

programmet. Signifikant minskad 

smärta för interventionsgruppen. 

Smärta nattetid visade ett p-värde 

på 0,028, smärta i rörelse visade p-

värde på 0,006.  

Level 

3 
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Shankland, B., Beaton, D., 

Ahmed., & Nedelec, B. 

(2017). Effects of client-

centered multimodal 

treatment on impairment, 

function, and satisfaction 

of people with thumb 

carpometacarpal 

osteoarthritis. 

Prepost 

design 

studie.  

 

N = 60 

 

Kvinnor n 

= 56  

Män n = 4  

De multimodala 

interventionerna i studien 

var ortos, träning och 

patientutbildning.  

Utbildningen baserades på 

klientens 

aktivitetsbegränsningar 

utifrån COPM. 

Träningsprogrammet var 

utformat för tummens bas 

där fokus låg på att öka 

styrkan och stabiliteten 

togs fram.  

Disabilities of the 

arm, shoulder and 

hand (DASH)  

Canadian 

Occupational 

Performance Measure 

(COPM) 

Visuell analog skala 

(VAS). Thumb total 

active range of 

motion (TAROM)  

Resultatet av studien visade att en 

förbättring hos deltagarna efter 6 

veckors multimodal 

klientcentrerade behandling. En 

signifikant förbättring gällande 

smärta, aktivitetsutförande och 

delaktighet. P-värde 0,0001 på 

smärta efter intervention.  

Level 

3 

Wouters, R. M., Tsehaie, 

J., Slijper, H. P., Hovius, 

S. E.R., Feitz, R., & 

Selles, R. W. (2019). 

Exercise Therapy in 

Addition to an Orthosis 

Reduces Pain More Than 

an Orthosis Alone in 

Patients With Thumb 

Base Osteoarthritis: A 

Propensity Score 

Matching Study. 

Prospektiv 

kohortstud

ie 

 

N = 84 

 

Kvinnor n 

= 63 

Män n = 

21 

 

Deltagarna i studien 

delades upp i två grupper. 

Grupp 1: fick ortos som 

skulle användas 

24h/dygnet och 

träningsprogram som 

anpassades och ändrade 

fokus efter 6 veckor. 

Grupp 2: fick ortos och 

samma information om att 

användandet av ortosen 

samt generella råd och 

information gällande artros 

i CMC leden.  

Visuell analog skala 

(VAS). Michigan 

Hand Outcomes 

Questionnaire (MHQ)  

Resultatet i studien visade en 

minskad smärta i otros + 

träningsgruppen jämfört med 

endast ortos gruppen enligt VAS. 

Dock ingen signifikan skillnad 

enligt MHQ i totalpoängen. Under 

rubrikerna smärta, 

aktivitetsutförande och nöjdhet 

visade poängen ett positivare utfall 

för interventionsgruppen än 

kontrollgruppen. Minskad smärta 

vid vila, p-värde 0,002 och smärta i 

rörelse, p-värde 0,001 i jämförelse 

mellan grupperna.  

Level 

3 

Bjurehed, L., Brodin, N., 

Nordenskiöld, U.,  & 

Björk, M. (2018). 

Improved Hand Function, 

Self-Rated Health, and 

Decreased Activity 

Limitations: Results After 

a Two-Month Hand 

Osteoarthritis Group 

Intervention. 

Prospektiv 

kohortstud

ie 

 

N = 49 

 

Kvinnor n 

= 44 

Män n = 5 

 

Interventionen var både 

utbildning x 2 (1,5h) och 

träning 2ggr i veckan 

under 6 veckor i grupp. 

Varje deltagare fick först 

ett individuellt möte med 

arbetsterapeut där mål för 

träningen satte upp (3 mål) 

samt gavs individuella råd. 

Varje träff började med 

paraffinbad som varade i 

20 min som sedan följdes 

av träning i 25 min.  

The Signals of 

Functional 

Impairment (SOFI). 

Visuell analog skala 

(VAS).   

EuroQol VAS (EQ 

VAS). JAMAR 

(GRIP). Grip Ability 

Test (GAT). The 

Patient-Specific 

Functional Scale 

(PSFS). The Quick 

Disability of the Arm, 

Shoulder, and Hand 

(Quick-DASH).  

Resultatet i studien visade på en 

signifikant skillnad och förbättring 

i både smärta, aktivitetsutförande, 

handfunktion, självskattade hälsa, 

akivitetsbegränsingar. Minskade 

smärta efter intervention i vila, p-

värde 0,001.  

Level 

3 

Wajon, A., & Ada, L. 

(2005). No difference 

between two splint and 

exercise regimens for 

people with osteoarthritis 

of the thumb: a 

randomised controlled 

trial. 

Randomis

erad 

kontroller

ad studie.  

 

N = 40 

 

Kvinnor n 

= 31  

Män n = 9 

Två olika sorters ortoser 

samt två olika sorters 

träning. Användningen av 

ortos minskade under 

tiden, träningen lades på 

efter 2 veckors 

ortosanvändning. 

Patientutbildning, joint 

protection, gavs i slutet av 

interventionen.  

Visuell analog scale 

(VAS) för smärta.  

Pinch gauge för 

styrka i pinchgreppet. 

Sollermans test of 

hand function.  

Ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna i v 4 eller v 6. 

Sammantaget så minskade smärtan 

med ett medelvärde på 2,1 på 

VAS. Pinch greppstyrkan ökade 

med medelvärde 0,6 kg och 

handfunktionen ökade med 

medelvärde på 6.5 poäng på 

sollermans test. Smärta minskade, 

p-värde mindre än 0,01. 

Level 

2  



 

33 

Tsehaie, J., Spekreijse, K. 

R., Wouters, R. M., 

Slijper, H. P., Feitz, R., 

Hovius, S. E. R., & Selles, 

R. W. (2018a). Outcome 

of a hand orthosis and 

hand therapy for thumb 

carpometacarpal 

osteoarthritis in daily 

practice: a prospective 

cohort study. 

Prospektiv 

kohortstud

ie 

 

N = 122  

 

Kvinnor n 

= 91 

Män n = 

31 

Prefabricerad ortos och 

handterapi. Minskad 

användning av ortos samt 

ändrat fokus på handterapi 

efter halva tiden. Efter 12 

veckor blev patienterna 

instruerade att fortsätta 

med träningen och att 

använda ortosen vid behov. 

Visuell analog scale 

(VAS) - smärta både 

under aktivitet och 

under senaste veckan. 

Michigan Hand 

Questionnaire (MHQ) 

för upplevd 

handfunktion.  

 

Dem som inte gick till op - 

minskade smärtan signifikant både 

i aktivitet och under den senaste 

veckan samt så ökade funktionen, 

dock endast till 3 månaders 

uppföljningen. Bland dem som 

gick till op - ingen signifikant 

skillnad i smärta eller funktion. 

Smärtan under aktivitet minskade 

p-värde mindre än 0,05 smärta 

under senaste veckan p-värde 

mindre än 0,05 detta mättes efter 

interventionen. 

Level 

3 

Tsehaie, J., Spekreijse, K. 

R., Wouters, R. M., 

Slijper, H. P., Feitz, R., 

Hovius, S. E. R., & Selles, 

R. W. (2018b). Predicting 

outcome after hand 

orthosis and hand therapy 

for thumb 

carpometacarpal 

osteoarthritis: A 

prospective study 

Prospektiv 

studie 

 

N = 391 

 

Vid 

uppstart 

var 76% 

kvinnor av 

701st.  

Prefabricerad ortos och 

handterapi. Minskad 

användning av ortos samt 

ändrat fokus på handterapi 

efter halva tiden. Efter 12 

veckor blev patienterna 

instruerade att fortsätta 

med träningen och att 

använda ortosen vid behov. 

Visuell Analog Scale 

(VAS), smärta både 

under aktivitet och 

under senaste veckan 

samt om hur nöjda de 

var med helheten. 

Michigan Hand 

Questionnaire (MHQ) 

för upplevd 

handfunktion. 

Förbättring i nöjdhet, smärta samt 

av handfunktion efter 3 månader. 

Av de som inte visade klinisk 

skillnad efter 6 veckor visade 73% 

(smärta) samt 83% (handfunktion) 

ingen klinisk skillnad efter 3 

månader heller. Smärta efter 

intervention, smärta under aktivitet 

p-värde -0,419 och smärta senaste 

veckan p-värde -0,581.  

Level 

3 

Tsehaie, J., T. Porsius, J., 

Rizopoulos, D., P. Slijper, 

H., Feitz, R., E.R. Hovius, 

R., & W. Selles, R. 

(2019). Response to 

Conservative Treatment 

for Thumb 

Carpometacarpal 

Osteoarthritis Is 

Associated With 

Conversion to Surgery: A 

Prospective Cohort Study 

Prospektiv 

kohortstud

ie 

 

N = 391 

 

Vid 

uppstart 

var 76% 

kvinnor av 

701st.  

Ortos och handterapi i två 

faser. Ortos användningen 

minskar och träningen 

ändrar fokus vid den andra 

fasen.  

Michigan hand 

questionnaire (MHQ).  

Efter 3 månaders terapi 

förbättrades snittet i MHQ smärta 

från 46 vid start till 58 och MHQ 

funktion resultatet förbättrades från 

66 vid start till 68. Desto större 

förbättring i MHQ smärta desto 

mindre risk att välja operation. 

Smärta efter intervention, p-värde 

mindre än 0,001.  

Level 

3 

Kasapoğlu Aksoy, M., & 

Altan, L. (2018). Short-

term efficacy of paraffin 

therapy and home-based 

exercise programs in the 

treatment of symptomatic 

hand osteoarthritis. 

Prospektiv 

singel-

blinded 

randomise

rad 

kontrollstu

die 

 

N = 59 

 

Kvinnor n 

= 53 

Män n = 6 

Grupp 1: fick 

paraffinterapi och 

hembaserade 

träningsprogram som 

inkluderade greppstyrka, 

isometriska övningar och 

aktiv motståndsträning. 

Grupp 2: fick endast 

hembaserat 

träningsprogram och 

rekommendationer för 

ADL. 

Visuell analog scale 

(VAS). The 

Australian Canadian 

Osteoarthritis Hand 

Index (AUSCAN 

Osteoarthritis Hand 

Index). Health 

Assessment 

Questionnaire 

(HAQ). Hand Grip 

Strength (HGS). 

Finger Pinch Strength 

(FPS).  

Grupp 1 - Signifikant förbättring i 

smärta, funktion, handgrepp och 

pinchgrepp styrka. 

Grupp 2 - Signifikant förbättring i 

handgrepp styrka och funktion 

(AUSCAN Osteoarthritis Hand 

Index). 

Vid jämförelse mellan grupperna 

visade grupp 1 signifikant skillnad 

i VAS (smärta), HAQ, AUSCAN 

Osteoarthritis Hand Index, HGS 

och FPS. Smärta efter intervention 

för interventionsgruppen, p-värde 

0,000.  

Level 

2  

* Evidensnivå utifrån OCEBM:s Oxford Levels of Evidence (OCEBM, u.å.). 


