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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna studie var att genom en litteraturstudie beskriva 

arbetsterapeutiska interventioner för personer med begränsad handfunktion på 

grund av artros eller reumatoid artrit (RA). Datainsamlingen har skett genom 

sökning i databaser utifrån i förväg av författarna ställda inklusions och 

exklusionskriterier. Tolv stycken artiklar inkluderades i studien och analyserades 

genom en kvalitativ innehållsanalys. I analysen framkom fem olika kategorier av 

arbetsterapeutiska interventioner. Kategorierna är ortoser, värme/kyla, 

information/utbildning, styrke- och rörelseövningar och ADL-träning. Det resultat 

som framkommit efter analysen har sedan ställts mot ett raster utifrån OTIPM för 

att belysa interventionernas aktivitetsfokus. En minoritet av de arbetsterapeutiska 

interventioner som används vid behandling av klienter med begränsad 

handfunktion på grund av artros eller RA motsvarar det aktivitetsfokus som 

beskrivs i OTIPM. 

 

Keywords: Occupational therapy, Hand therapy, Osteoarthritis, Rheumatoid 

arthritis.  
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ABSTRACT  

The purpose of this study was to describe the therapeutic interventions used for 

people with limited function of the hand due to osteoarthrtis or rheumatoid 

arthritis. The study was accomplished through a literature studie. Data were 

collected through a search of databases considering the criteras for inclusion or 

exclusion that were established by the authors before the search.  Twelve articles 

were included in the study and analysed through a qualitative content analysis. 

Fivedifferent categories of occupational interventions were revealed through the 

analysis. The categories are orthotics, heat and cold treatment, information and 

education, strength and range of motion exercises and training in activity of daily 

life. The result of the analysis continued with an interpretation of OTIPM to 

furher iluminate the occupational focus of activity. A minority of the occupational 

interventions used as treatment of clients with a limited function of the hand due 

to osteoarthrits or rheumatoid arthritis correspond to the focus of activity 

described in OTIPM. 

 

Keywords: Occupational therapy, Hand therapy, Osteoarthritis, Rheumatoid arthritis 
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INLEDNING 

Människan använder sina händer till kommunikation samt som känsel- och griporgan vilket gör 

att handens funktion har stor betydelse i vårt dagliga liv. Därför påverkas inte bara förmågan att 

öppna en burk till frukosten utan hela personligheten påverkas vid en funktionsnedsättning i 

handen (Runnquist, Cederlund & Sollerman, 1992). En begränsad handfunktion till följd av 

artros eller Reumatoid artrit (RA) kan ge stora konsekvenser i en persons liv, exempelvis inom 

vardagliga aktiviteter i hemmet, på fritiden och i yrkeslivet. En begränsad aktivitetsförmåga 

inom dessa områden kan ha stor betydelse för de roller varje person har i förhållande till sin 

omgivning och det engagmang och delaktighet som upplevs i samband med aktivitetsutföranden. 

Det författarna vill undersöka i studien är vilka arbetsterapeutiska interventioner som vanligtvis 

används vid behandling av olika reumatiska sjukdomar där klienten upplever en begränsning i 

handfunktionen. När det handlar om arbetsterapeutiska interventioner vid handproblematik till 

följd av artros eller RA finns det forskning att tillgå och det är utifrån detta vi vill belysa de 

arbetsterapeutiska interventionerna i detta arbete. Författarna vill även undersöka hur de 

arbetsterapeutiska interventionerna överensstämmer med det unika fokus på aktivitet som 

kännetecknar den arbetsterapi Anne Fisher förespråkar i OTIPM (Occupational Therapy 

Intervention Process Model). 

 

BAKGRUND 

Reumatiska sjukdomar i händerna 

Artros är den vanligaste reumatiska ledsjukdomen och innebär en obalans mellan uppbyggnad 

och nedbrytning av brosk. Sjukdomen är vanligare bland äldre personer men tillståndet har inte 

med det naturliga åldrandet att göra. Artros i händerna drabbar ofta tumbasen och fingrarnas 

ytterleder som blir stela och ömma. Andra vanliga symptom i händerna är smärta vid rörelse eller 

belastning samt att felställningar kan utvecklas. Smärtan i händerna gör att personer blir 

begränsade i aktivitetsutförandet och handfunktionen blir nedsatt, vilket ofta leder till 

rörelseinskränkningar. Eftersom tillståndet inte går att bota går behandlingen ut på att minska 

problemen för personen vilket exempelvis handlar om att minska belastningen på leder, ge 

näring till brosket genom aktivitet och åtgärder för att personen ska fungera så bra som möjligt i 

sitt dagliga liv. Reumatoid artrit (RA) är en annan vanlig ledsjukdom som i vissa fall drabbar 
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händerna, leder och strukturer runt omkring drabbas och inflammationen som uppstår ger smärta, 

svullnad och stelhet. Vanligen uppstår deformiteter i fingrarna som kan göra det svårt i 

aktiviteter i dagligt liv så som personlig vård eller hushållsaktiviteter. Vid svårigheter vid 

aktiviteter i dagligt liv har arbetsterapeuten till uppgift att behandla personen. (Ortopedi, 2009). 

 

Aktivitet och dess betydelse 

Inom den filosofi som är grunden för arbetsterapi beskrivs att varje individ är en unik varelse 

som har en vilja att engagera sig i aktiviteter som av individen upplevs vara meningsfulla 

(Fisher, 2009). Det unika fokus som tydligt skiljer arbetsterapi från andra yrkesgrupper inom 

hälso- och sjukvården beskriver Fisher, Nilsson och Widman Lundmark (2006) vara fokuset på 

individen och dennes upplevelser av meningsfulla aktiviteter. När arbetsterapi grundades som 

profession var det med en tanke på att genom engagemang i meningsfulla aktiviteter förebygga 

och rehabilitera fysisk och psykisk ohälsa hos personer med en funktionsnedsättning (Trombley, 

1995). Det holistiska synsättet är något som behöver genomsyra den arbetsterapeutiska 

professionen på det sätt att en person med en funktionsnedsättning ska ses utifrån ett 

helhetsperspektiv där det tas hänsyn till alla yttre samt inre faktorer som har en påverkan på 

individen och dennes aktivitetsutföranden. Detta för att motverka att den biomedicinska ansatsen 

som huvudsakligen fokuserar på träning av specifika kroppsfunktioner blir dominerande (Larson, 

Wood & Clark, 2003; Hagedorn, 1995).  När en arbetsterapeut i sitt arbete väljer att arbeta 

utifrån OTIPM ges det möjligheter till att arbeta utifrån ett top-down perspektiv. Ett arbetssätt 

som utgår från ett top-down perspektiv innebär att arbetsterapeuten inleder med att införskaffa 

sig en bred bild av vem klienten är, dennes behov och önskemål för att därefter övergå till att 

observera klienten i de aktiviteter som av klienten skattats vara problematiska. Genom att arbeta 

utfrån detta top-down perspektiv främjas ett klientcentrerat arbetssätt med bedömningar och 

interventioner som grundar sig i kvaliteten på klientens aktivitetsutföranden och inte på den 

bakomliggande diagnosen (Fisher, 2009).   

      

Att ha en arbetsplats att gå till innebär för de flesta personer en möjlighet att uppleva sociala 

relationer, engagemang, en tryggad ekonomisk situation samt en möjlighet att ta ansvar, känna 

sig behövd och betydelsefull samt att det ger möjlighet till personlig utveckling. Efter att ha 

drabbats av en begränsad handfunktion till följd av artros eller RA kunna fortsätta delta och vara 
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engagerad i en betydelsefull fritidsaktivitet eller hobby är viktigt eftersom detta har betydelse för 

en persons upplevda livskvalitet och välbefinnande (Bränholm, 1992). Enligt Kielhofner (2008) 

så gör människan sitt val av aktivitet utifrån dennes egen upplevda kapacitet, effektivitet och vad 

individen finner meningsfullt att göra. Personer som känner sig kapabla söker möjligheter medan 

personer som upplever sämre kapacitet drar sig undan vilket leder till att personer som upplever 

sig ha en sämre kapacitet och effektivitet riskerar att bli inaktiva. I arbetet utifrån OTIPM 

identifierar arbetsterapeuten personens styrkor och svagheter i utförandet av meningsfulla 

uppgifter (Fisher, 2009). En persons upplevda livskvalitet är beroende av olika faktorer, 

exempelvis förmågan att känna sig delaktig, behövd och uppskattad i sin vardag. De aktiviteter 

som upplevs som meningsfulla för individen har ett samband med den egna förmåga och den 

kapacitet personen upplever sig ha. 

 

Eftersom människan i grunden är en aktiv varelse (Kielhofner, 2008) så ställs det förväntningar 

på en fungerande handfunktion både från den enskilda personen och dennes omgivning. När det 

på grund av artros eller RA uppstår problem med funktionen av en persons händer kan det i 

många fall leda till svårigheter inom aktiviteter i det dagliga livet, i fritidsaktiviteter och på 

arbetet. Att själv kunna klara av att sköta sina aktiviteter i det dagliga livet, sitt arbete samt sina 

fritidsaktiviteter i så hög utsträckning som möjligt har betydelse för den enskilda individen då 

detta är områden som alla bidrar till att forma individen, dennes identitet, sociala status och de 

roller denne har i relation till sin omgivning. Att en person förlorar roller som upplevs vara 

värdefulla i livet leder ofta till att individen upplever ett utanförskap och minskad delaktighet 

inom aktivitetsutföranden. Alla människor har ett behov av att utifrån sina individuella förmågor 

kunna fungera i aktiviteter som av dem upplevs vara meningsfulla. Om det uppstår brister i 

förmågan att utföra aktiviteter som är meningsfulla för personen så föreligger det en ökad risk 

för att personen ifråga upplever en försämrad livskvalitet (Kielhofner, 2008). 

 

Det är viktigt att personer med nedsatt funktion i händerna till följd av artros eller RA får råd och 

stöd av en arbetsterapeut för att kunna vara så självständig som möjligt vid utförandet av 

vardagsaktiviteter. Dessutom kan arbetsterapeuten tillgodose behovet av praktisk utbildning 

inom ledbesparande arbetsmetoder samt utprovning av ortoser för att undvika överbelastning av 

leder och muskulatur samt minska risken för en ökad smärtnivå (Klareskog & Saxne, 2011). För 
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den person som drabbas av begränsad handfunktion till följd av artros eller RA kan 

tillfredsställelsen i en aktivitet påverkas negativt (Kielhofner, 2008), de flesta personer anpassar 

sig dock och låter inte smärtan styra valet av aktiviteter i samma utsträckning. I stället är det 

vanligt att personen anpassar de aktiviteter som värderas högt. Hur en person lär sig handskas 

med smärta är individuellt, beroende på hur hon upplever smärtan, hur villig hon är att införliva 

smärtan i vardagen samt hur hon väljer att engagera sig i aktiviteter som upplevs som 

meningsfulla. Andra avgörande faktorer är också i vilken mån hon väljer att smärtan inte ska få 

styra livet samt hur omgivningen reagerar på och bemöter personer med smärta och begränsad 

handfunktion på grund av artros eller RA (Chan och Spencer, 2005).  

 

En person formas i förhållande till vem hon är nu, vem hon har varit tidigare i livet samt vem 

hon vill bli i framtiden. Genom val av arbete, fritidsintressen och vardagsaktiviteter formar vi oss 

själva och vår förståelse av omvärlden (Kielhofner, 2008). Hos personer som upplever en 

begränsad handfunktion till följd av artros eller RA ställs det krav på att finna nya sätt att utföra 

vissa aktiviteter på (Chan och Spencer, 2005). Vid en förändring av aktivitetsmönster utvecklar 

personen en större förståelse för sin egen förmåga och kapacitet, får ökad kunskap om sina 

värderingar och prioriteringar samt möjlighet att finna nya intressen och aktiviteter som upplevs 

som meningsfulla. Detta är en ständigt pågående process, det ställer stora krav på en person att 

överge tidigare aktiviteter och utförandesätt, att finna nya och på sikt införliva dessa i vardagen 

(Kielhofner, 2008). Målet för en arbetsterapeut är att arbeta för att främja klientens möjlighet till 

att utifrån dennes önskemål, behov och målsättningar leva ett rikt liv med ett livsinnehåll som 

denne upplever som värdefullt. För att nå denna målsättning arbetar en arbetsterapeut med 

interventioner som syftar till att utveckla klientens aktivitetsförmåga genom bland annat 

aktivitetsträning, anpassning av miljö och kompenserande åtgärder för att klienten ska kunna 

känna en tillfredsställelse i sin vardagssituation (Edwards och Christiansen, 2002).  

OTIPM använder sig av liknande synsätt där det är viktigt att klienten står i centrum. Enligt 

OTIPM ska arbetsterapeutens fokus ligga på att jobba i ett top-down perspektiv där 

arbetsterapeuten inleder utredningsprocessen med att skaffa sig en bild av vem klienten är, vilka 

behov som finns och vad som är viktigt för klienten att kunna utföra (Fisher, 2009). Därefter 

observeras klienten i de aktiviteter som prioriterats som meningsfulla för att därefter klargöra 

vad hon gör effektivt och mindre effektivt. Sedan kan arbetsterapeuten och klienten tillsammans 
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jobba fram en målsättning för att därefter utföra interventionerna. Slutligen utvärderar 

arbetsterapeuten om utförandet är tillfredsställande och förbättrat och gör en bedömning om 

behandlingen ska avslutas eller fortsätta (Fisher, 2009). I beskrivningen av OTIPM som 

processmodell framhåller Fisher (2009) vikten av att belysa arbetsterapins unika fokus. Hon har 

därför formulerat fyra olika kontinuum med syfte att granska aktiviteter och interventioner, dess 

relevans till det dagliga livet och till den naturliga utförandemiljön samt aktiviteternas ändamål 

och meningsfullhet, se tabell 1. För att kunna kategorisera de olika formerna av interventioner 

har Fisher (2009) även skapat en mall som beskriver sex olika aktivitetsformer för att bestämma 

lämpligheten hos de olika interventionerna.  

Tabell 1. De fyra kontinuumen som beskrivs i OTIPM. 

 

Sammanfattning av bakgrund 

För människan är handen ett viktigt redskap och när det på grund av artros eller RA uppstår en 

begränsning i handens funktion leder det ofta till svårigheter för individen inom ett flertal olika 

aktivitetsområden. Då alla människor har ett behov av att kunna fungera så optimalt som möjligt 

i aktiviteter de upplever vara meningsfulla är det därför viktigt att inom arbetsterapin arbeta 

utifrån ett perspektiv som tar hänsyn till hela individen och dennes värderingar och 

prioriteringar. Detta arbetssätt bidrar till att främja individens upplevda livskvalitet. Författarna 

erfar att OTIPM ger en bra guide i arbetet med klienten och fokuset ligger just på klienten i ett 

top-down perpektiv. Då författarna erfar att de arbetsterapeutiska interventioner som bedrivs för 

personer med artros och RA huvudsakligen sker utifrån en biomedicinsk ansats vill författarna 

Relation to daily life 

Ecological relevance 

Source of purpose 

Source of meaning 

Relevant 

 

 

 

Natural 
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Irrelevant 
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genom en litteraturstudie beskriva vilka interventioner som används och sedan analysera 

interventionerna utifrån OTIPM av Anne Fisher. 

 

SYFTE 

Att ge en beskrivning av arbetsterapeutiska interventioner för personer med begränsad 

handfunktion på grund av artros eller RA utifrån en analys av OTIPM. 

 

METOD 

Litteratursökning 

För att bäst besvara syftet med studien så har författarna valt att utföra en litteraturstudie där 

tidigare forskning inom området arbetsterapeutiska interventioner för personer med begränsad 

handfunktion till följd av artros eller RA analyseras. Enligt Friberg (2006) ger en litteraturstudie 

en bra överblick av den forskning som gjorts inom det aktuella området och det resultat som 

framkommit genom den tidigare forskningen. Insamlingen av data har skett genom en sökning av 

publicerade vetenskapliga artiklar. Av de artiklar författarna funnit valdes artiklar med ett 

abstract som motsvarade studiens syfte ut för noggrannare granskning och analys, därefter 

ställdes det resultat som framkommit genom analysen och granskades mot den beskrivning Anne 

Fisher ger av arbetsterapins fokus på aktivitet i OTIPM. Författarna undersökte därefter hur de 

olika resultaten överensstämde med varandra.  

 

För att finna lämpliga artiklar till studien användes sökdatabaserna AMED, Cinahl, OT seeker, 

PsycINFO, PubMed och Cochrane. Dessa databaser finns tillgängliga via Luleå tekniska 

universitetsbibliotek. Valet av sökdatabaser grundade sig på att AMED, Cinahl, OT seeker, 

PsycINFO och PubMed har ett stort urval av artiklar som rör arbetsterapi samt att Cochrane är en 

internationell sökbas där det är möjligt att finna en sammanställning av publicerade artiklar inom 

området arbetsterapi. Författarna utformade lämpliga sökord att använda vid artikelsökningen, 

dessa sökord omvandlades till Mesh-termer med hjälp av SweMesh. De sökord som användes 

vid insamlingen av data var Occupational therapy, Hand therapy, Osteoarthritis, Hand 

Osteoarthritis, Hand exercise och Rhematoid arthritis, se bilaga 2. Utifrån de artiklar författarna 

funnit vid artikelsökningen gjordes ett urval baserat på ett antal inklusion- och 

exklusionskriterier. För att artiklarna skulle kunna inkluderas i studien krävdes det att det ska 
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framgå i abstractet att de var relevanta för studiens syfte. Vidare ska samtliga artiklar vara 

vetenskapligt granskade, skrivna på engelska samt publicerade 2005 eller senare för att kunna 

inkluderas i studien. De artiklar där det inte framgår i abstractet att de motsvarar denna studies 

syfte eller är publicerade före 2005 exkluderas ur studien. De artiklar som sedan bedömdes vara 

relevanta för att kunna svara mot studiens syfte granskades utifrån Fribergs (2006) beskrivning 

om artikelgranskning. I sökningen granskades 22 stycken abstract vilket sedan resulterade i tolv 

utvalda artiklar som alla motsvarade studiens syfte och de ställda inklusions- och 

exklusionskriterierna, se bilaga 1. Ett flertal av de funna artiklarna gick att finna i fler än en 

databas vilket medför att antalet träffar är högre än det slutliga antalet på tolv artiklar, se     

bilaga 2. 

 

Analys  

Den data som samlades in till denna studie analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. En 

kvalitativ innehållsanalys är enligt Graneheim och Lundman (2004) väl lämpad för att beskriva 

karaktäristisk data. Den kvalitativa innehållsanalysens process handlar om att identifiera, koda 

och kategorisera de meningsbärande enheter som författarna finner vara av intresse i det 

insamlade materialet utifrån studiens syfte. Analysen påbörjades genom att författarna 

gemensamt plockade ut meningsbärande enheter i två av de tolv artiklarna. Dessa 

meningsbärande enheter kodades sedan i enlighet med vad som beskrivs i Lundman och 

Graneheim (2008). 

 

   Tabell 2.  Exempel på meningsenhet, kondensering, kod och kategorier 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Information och 

utbildning innebär 

bla. instruktioner för 

hur klienten går 

tillväga för att 

skydda sina leder 

Tips och 

instruktioner i 

användandet av 

hjälpmedel och vad 

ledbesparande 

/energibesparande 

arbetssätt innebär.  

Med information/ 

utbildning får 

klienten kunskap om 

ledskydd, 

användande av 

hjälpmedel, 

ledbesparande/ 

energibesparande 

arbetssätt. Samt 

kunskap om diagnos 

och ergonomi 

Genom information 

ges kunskap om hur 

lederna bäst 

skyddas. 

Betydelsen av 

kunskap genom 

information 

Information/ 

utbildning som 

intervention 
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De resterande artiklarna delades därefter upp mellan författarna för att enskilt plocka ut och koda 

de meningsbärande enheterna. Efter att författarna enskilt kodat och kategoriserat de resterande 

meningsbärande enheterna så utfördes en gemensam genomgång för att ytterligare kontrollera 

utförandet. Studiens resultat har sedan baserats på det material som framkommit genom 

meningsenheterna, koderna, underkategorierna och kategorierna. När författarna plockade ut de 

meningsbärande enheterna tillämpades en manifest innehållsanalys för att sedan när resultatet 

ställs mot OTIPM övergå till en latent innehållsanalys, där författarna med stöd av rastret 

genomförde en djupare tolkning och analys av data. I den latenta innehållsanalysen ställdes 

resultatet av den manifesta analysen mot Fischers sex aktivitetsområden. De sex områdena av 

aktiviteter som Fischer (2009) beskriver är:  

 Preparation är en förberedande intervention som arbetsterapeuten använder inför 

kommande interventioner.   

 Rote practice/exercise innefattar en form av repetativa interventioner, ofta i form av olika 

hemträningsprogram i syfte att utveckla, återupprätta eller bibehålla en kroppsfunktion 

hos klienten.  

 Simulated occupation är en form av interventioner där antingen verktygen, miljön eller 

materialet är simulerat. Även om klienten i aktiviteten tränar samma kroppsfunktioner 

som om den skulle ha utförts i en för aktiviteten naturlig miljö kan det föreligga 

svårigheter med att bibehålla klientens motivationsnivå. 

 Restorative occupation innebär att klienten ska bibehålla eller återskapa meningsfulla 

funktioner som denne tycker är viktiga genom att träna i dagliga aktiviteter.  

 Acquisitional Occupation har som syfte att klienten ska återfå, bibehålla eller utveckla ett 

kvalitativt aktivitetsutförande. Målet är att kunna utföra aktiviteten likt den nivå som kan 

förväntas av klienten sett till ålder och kön.  

 Adaptive occupation har som syfte att underlätta för klienten att kunna utföra 

meningsfulla och prioriterade aktiviteter på ett alternativt sätt vilket innebär att det sker 

genom kompensation istället för återskapande av kroppsfunktioner. 

I de tre första interventionerna förhåller sig klienten passiv, passiviteten innebär att klienten 

överlåter beslut rörande interventionerna till arbetsterapeuten och därmed inte själv förhåller sig 
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aktiv i valet av interventioner. Interventionerna har heller ingen relevans i det dagliga livet 

eftersom det ofta inte handlar om dagliga aktiviteter. I de andra tre typerna av interventioner är 

klienten aktiv. Där är klienten delaktig i både prioriteringen och i utförandet av interventionerna. 

Aktiviteterna sker i naturlig miljö och de har en relevans till det dagliga livet för klienten (Fisher, 

2009).  

Etiska reflektioner 

Litteraturstudiens artiklar är vetenskapligt och etiskt granskade. Författarna är även noggranna 

med att materialet inte förändras under innehållsanalysen. För att stärka detta är författarna noga 

med att referenser sker på sådant sätt att den information som framgår kommer från rätt källa. 

 

RESULTAT 

Vid analysen av det insamlade materialet framkom det fem olika kategorier av arbetsterapeutiska 

interventioner, dessa är Ortoser, Värme/kyla behandling, Information/utbildning, Styrke- och 

rörelseövningar samt ADL-träning. Som framgår av tabell 3 så är de olika kategorierna 

någorlunda jämnt förekommande i de granskade artiklarna. Den kategori av interventioner som 

beskrivs i något mindre utsträckning är ADL-träning. 

Tabell 3. Artiklar som berör de olika kategorierna.  

Artikel Ortoser Värme/ Kyla Information/ Utbildning Styrke- och 

rörelseövningar 
ADL-träning 

Kjeken 2010 
 

X 
 

X X 

Steuljens et al. 2008 X  X X 
 

Rannou et al. 2010 X 
 

X X X 

Valdes et al. 2010 X X X X X 

Breger Stanton et al. 

2008 

 

X 
   

O´Brien et al. 2005 
  

X X 
 

Grant 2005 
 

X X 
 

X 

Rønningen et al. 2008 
   

X 
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Rannou et al. 2009 X 
    

Colaianni et al. 2010 
    

X 

Moe et al. 2009 X X X X 
 

Bielefeld et al. 2005 X 
 

X 
  

 

Ortoser                     

Ortosbehandling som arbetsterapeutisk intervention kan beroende på syftet beskrivas både som 

en preparation och adaptive occupation. Steultjens et al (2008) och Rannou, Dimet et al (2009) 

beskriver hur arbetsterapeuten tillverkar, individanpassar och provar ut hårdplastortoser utifrån 

klientens specifika behov och problematik. Denna form av intervention kan beskrivas utifrån 

aktivitetsområdet preparation då interventionen utförs som en förberedande intervention. Att 

utprovningen, tillverkningen och individanpassningen beskrivs som preparation innebär att 

klienten förblir en passiv deltagare och det är arbetsterapeuten som är aktiv i utförandet.  

Aktiviteten saknar dessutom naturlig relevans till klientens dagliga liv. 

När ortosbehandlingen däremot bedöms utifrån syftet att underlätta klientens 

aktivitetsutföranden så kan den ses utifrån aktivitetsområdet adaptive occupation.  Ortosernas 

användningsområde och syfte är något som Bielefeld och Neumann (2005) lyfter i sin studie. De 

beskriver interventionen som en möjlighet att ge klienten en minskad smärtnivå och möjlighet att 

bibehålla och förbättra handfunktion så att klienten kan delta i meningsfulla aktiviteter. Bielefeld 

och Neumann (2005), Rannou och Poiraudeau (2009) samt Valdes och Marik (2010) lyfter i sina 

studier vikten av användandet av ortosbehandling för att korrigera felställningar och ge stadga 

och avlastning åt handens leder och därigenom främja klientens aktivitetsutföranden. Genom 

regelbunden användning av ortoser i ledbesparande syfte kan klienten ofta bidra till att skjuta 

upp eller undvika en operation. När interventionerna beskrivs utifrån detta kompenserande 

aktivitetsområde så förhåller sig klienten betydligt mer aktiv i interventionsutförandet. 

Aktiviteten är dessutom relevant och relaterad till klientens dagliga liv. 

Värme/kyla                       

Arbetsterapeuter använder värme, kyla eller en kombination av dessa som intervention till 
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klienter med begränsad handfunktion på grund av artros eller RA. Kategorin värme/kyla kan 

beskrivas utifrån aktivitetsområdet preparation och saknar därmed naturlig relevans och relation 

till klientens dagliga liv. Klienten förhåller sig passiv under hela utförandet.  Passiviteten och 

kategorins irrelevans till klientens dagliga liv beskrivs i flera studier. Valdes & Marik (2010) 

beskriver hur paraffinbad, varma omslag och ånga är en metod som används för att minska 

smärtan och ge ökad greppstyrka hos klienterna. De beskriver även hur paraffinbadet ska ingå i 

ett träningsprogram för att värma upp händerna innan utförandet av olika övningar vilket belyser 

att det är en förberedande intervention. Beskrivningen är även ett tydligt exempel hur klienten är 

passiv under interventionen då klienten doppar händerna i badet och låter paraffinet verka. 

Breger Stanton, Lazaro & MacDermid (2009) framhåller i sin studie hur alternering av värme 

och kyla kan minska smärta, stelhet och ödem. Klienten är då återigen passiv och utförandet har 

ingen naturlig relevans eller är relaterat till patientens dagliga liv. Ett ytterligare exempel för att 

kategorin beskrivs under aktivitetsområdet preparation är laserbehandling som Valdes och Marik 

(2010) samt Moe, Kjeken, Uhlig och Hagen (2009) tar upp som en intervention i sina studier. 

Klienten tar passivt emot laserbehandlingen utifrån arbetsterapeutens syfte att förbättra klientens 

gripförmåga och tumopposition. 

Information och utbildning                     

Genom att ge klienten information och utbildning i samband med de interventioner som 

genomförs så får klienten en möjlighet att utveckla en förståelse om vad interventionen innebär 

och vad de syftar till samt för att klienten ska kunna känna sig delaktig och engagerad i sin 

rehabilitering (O´Brien, Jones, Mullis, Mulherin & Dziedzic, 2005). Information och utbildning 

som intervention kan beroende på i vilket syfte det utförs placeras både inom restorative 

occupation och acquisitional occupation. Är syftet att genom information och utbildning 

möjliggöra för klienten att kunna utföra ADL-aktiviteter så kan interventionen beskrivas utifrån 

aktivitetsområdet acquisitional occupation. Det innebär att när Bielefeld och Neumann (2005), 

Steultjens et al (2008) samt Rannou och Poiraudeau (2009) i sina studier beskriver hur vikten av 

information om olika sorters ledskydd syftar till att möjliggöra ett förändrat aktivitetsutförande, 

ge klienten kunskap om hur lederna bäst skyddas samt öka användningen av nödvändiga 

hjälpmedel så kan interventionen beskrivas utifrån aktivitetsområdet acquisitional occupation. 

Då information och utbildning även fyller ett behov hos klienten att utveckla olika strategier för 
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att kunna klara att leva med smärta i sin vardag, så förändras därmed syftet med information och 

utbildning som intervention.  Detsamma gäller om syftet med interventionen är att 

arbetsterapeuten ska stödja klienten till att finna nya rutiner för att därigenom skapa en balans i 

vardagen (Grant, 2005; Rannou & Poiraudeau, 2009). Interventioner som syftar till att stödja 

klienten till att utveckla copingstrategier, finna rutiner och balans i vardagen hamnar under 

aktivitetsområdet restorative occupation eftersom interventionens fokus ligger på att klienten får 

kunskap om sina egna förmågor och begränsningar samt lär sig tekniker för 

beteendeförändringar. Här är klienten själv aktiv och utgår från sina egna målsättningar. 

Styrke- och rörelseövningar 

Styrke- och rörelseövningar är en kategori som kan beskrivas utifrån aktivitetsområdet Rote 

Practice. Detta beskrivs tydligt av Kjeken (2010), Rannou och Poiraudeau, (2009) samt Valdes 

och Marik, (2010) där de i sina studier tar upp att arbetsterapeuterna bör använda 

träningsprogram med styrkeövningar som intervention för att klienten ska stärka sina muskler 

och ledstrukturer i handen, vilket i sin tur innebär att klienten ska bibehålla eller återuppta en 

kroppsfunktion. I träningsprogrammet kan enligt Rønningen & Kjeken, (2008) arbetsterapeuten 

använda träningsdeg för att göra övningarna skonsammare samt att övningarna bör göras efter en 

förberedande intervention som exempelvis paraffinbad. Även O´Brien, Jones, Mullis, Mulherin 

& Dziedzic, (2006) beskriver i sin studie övningar för att förbättra handfunktion samt ge 

minskad smärta. Övningarna kan exempelvis innebära att knyta och sträcka ut fingrarnas leder. 

Vid utförandet av styrke- och rörelseövningarna finns det ingen relation till klientens dagliga liv 

eftersom övningarna inte är en skattad daglig och meningsfull aktivitet av klienten. Dock är 

enligt Kjeken (2010) klienterna motiverade att träna övningarna för att de på sikt kan innebära en 

förbättrad förmåga att utföra meningsfulla aktiviteter.  Klienten är passiv vid valet av 

intervention då det är arbetsterapeuten som besitter kunskaperna om varför och hur träningen ska 

ske. 

ADL-träning                                                                                                                     

Då ADL-träning syftar till att klienten ska kunna utföra sina dagliga aktiviteter på ett för klienten 

meningsfullt sätt så innebär det att interventionen kan beskrivas utifrån aktivitetsområdet 

acquisitional occupation. Detta innebär att interventionen utförs med syfte om att återfå, 

bibehålla eller utveckla en klients aktivitetsförmåga genom att träna i aktivitet. Förutom att träna 
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i aktivitet beskriver Grant (2005) att aktivitetsbaserad träning även innefattar att träna in 

alternativa utförandesätt samt en anpassning av miljön. Studien av Grant (2005) påvisar även de 

svårigheter som förekommer vid användandet av aktivitetsbaserade interventioner, vilket då 

främst beror på logistiken och överförbarheten till liknande aktivitetsområden. Vikten av att 

träna i aktivitet är även något författarna uppmärksammat genom studien av Kjeken (2010) där 

klienten uppmuntras till att använda händerna i sina dagliga aktiviteter i så stor utsträckning som 

möjligt. Detta för att ADL-träning är viktigt för att kunna bibehålla viktiga aktiviteter och för att 

förbättra eller bibehålla handförmågan. Träningen i aktivitet är relaterad till klientens dagliga liv 

och de aktiviteter denne skattar som betydelsefulla, vilket även innebär att aktiviteten bör utföras 

i en för klienten naturlig miljö. Betydelsen av att använda sig av ADL-träning och att 

interventionen förs utifrån ett holistiskt perspektiv är något som uppmärksammats i studien av 

Colaianni och Provident (2010). Eftersom ADL-träningen baseras på klientens önskningar, 

behov och de aktiviteter som klienten skattat som betydelsefulla innebär det att träningen har 

både ett syfte och en mening för klienten. Kan klienten genom detta känna att träningen upplevs 

som meningsfull och viktig så kommer klienten att i större utsträckning förbli aktiv i sin egen 

rehabilitering.  

Användandet av hjälpmedel i syfte att kompensera klienten för ett ineffektivt aktivitetsutförande 

kopplas även det till träning i ADL-aktiviteter. Det kan då beskrivas utifrån aktivitetsområdet 

adaptive occupation. Effekten av hjälpmedel som kompenserande åtgärd för klienter med artros 

eller RA i handens leder är något Valdes och Mark (2010) påvisar och tydliggör i sin studie. I 

studien pekar de på att det för klienterna kan påvisas ett positivt resultat gällande ökad 

handfunktion och minskad smärtnivå vilket då innebär att interventionerna har en naturlig 

relevans i klientens dagliga liv. 

DISKUSSION 

I detta avsnitt diskuteras vad som framkommit i denna litteraturstudies resultat och metod. Vi 

kommer att diskutera vilka faktorer som kan ha påverkat resultatet samt möjliga förklaringar till 

varför det ser ut på det viset. 
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Resultatdiskussion                                                                                          

Syftet med denna studie är att beskriva arbetsterapeutiska interventioner för personer med 

begränsad handfunktion på grund av artros eller RA utifrån en analys av OTIPM. Det författarna 

ville fånga med studien var vilka interventioner som används vid behandling av artros och RA 

samt vilken aktivitetsinriktning de befintliga interventionerna har.  

Av de beskrivna interventionerna är det endast interventionerna Information/utbildning och 

ADL-träning som har fokus på aktivitet i den mening att klienten är delaktig i att prioritera 

meningsfulla aktiviteter samt att klienterna är delaktiga i att utforma interventionen. Detta 

innebär att de övriga formerna av interventioner brister i arbetsterapins unika fokus på aktivitet 

samt i att få klienten delaktig i valet av meningsfulla aktiviteter. Att ADL-träning som 

intervention inte förekommer i så hög grad i de granskade artiklarna kan tyda på att träning i 

aktivitet inte är en intervention som arbetsterapeuter prioriterar vid behandling av artros eller RA 

i händerna. Vad är det då som skapar diskrepansen mellan teori och praktik när det gäller de 

arbetsterapeutiska interventionerna som används vid behandling av klienter med artros eller RA i 

händerna? Genom de granskade artiklarna framkommer en bild av att en minoritet av de 

arbetsterapeutiska interventionerna som används vid behandling av dessa klientgrupper är 

aktivitetsinriktade och att interventionerna har en tendens att följa en biomedicinsk ansats, vilket 

innebär att arbetsterapeuten tränar klientens bakomliggande funktioner för att uppnå en 

förbättrad kroppsfunktion hos klienten. Detta är något som sammanfaller med vad Fitzpatrick 

och Presnell (2004) beskriver i sin studie där de trycker på risken för att det arbetsterapeutiska 

fokuset på aktivitet i interventionerna går förlorat genom att arbeta utifrån en biomedicinsk 

ansats.  

Enligt Case Smith (2003) så kan det bli problematiskt att bara fokusera på behandlingen utifrån 

den biomedicinska ansatsen, detta beroende på att enbart vara diagnos inriktad så går den 

holistiska helhetssynen på klienten förlorad. En kombination av de arbetsterapeutiska 

interventionerna kan dock vara befogat då en viss nivå av handfunktion är nödvändig för att 

möjliggöra mer komplexa aktivitetsutföranden, det är dock träning i aktivitet som bör vara 

dominerande. 
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För att motverka att den biomedicinska modellen blir den dominerande kan ICF används som 

riktlinjer i arbetet. Genom att arbetsterapeuterna arbetar utifrån de domäner och termer som tas 

upp i ICF så ökar möjligheterna att arbeta med inriktning mot aktivitet för att främja klienternas 

aktivitetsförmåga och stärka arbetsterapin som profession. Att använda aktiviteten som medel är 

unikt inom arbetsterapi och det behöver användas i arbetet med klienter för att på så sätt stärka 

professionen(Case-Smith, 2003; Fitzpatrick & Presnell, 2004; Hagedorn, 1995; Lindström, 

1990). 

 

 Metoddiskussion 

Inom forskning är det viktigt att arbeta gentemot ett resultat som kan anses vara trovärdigt. Valet 

av metod är därför av stor betydelse. En studies trovärdighet handlar om den giltighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet som kan påvisas (Lundman & Graneheim, 2008). Denna studie 

anser författarna har en giltighet genom att författarna av denna studie har haft kontinuerliga 

möten med handledare där studien gemensamt diskuterats. För att stärka studiens tillförlitlighet 

(Lundman & Graneheim, 2008) har författarna valt att upprätta en handlings- och tidsplan som 

guide i arbetet. Dessutom valde författarna att gemensamt påbörja den kvalititativa 

innehållsanalysen för att på så sätt försäkra sig om att ett likartat tillvägagångssätt uppnås innan 

det självständiga arbetet med analysen inleds. Författarna har sedan gemensamt gått igenom och 

diskuterat det resultat som framkommit genom analysen, samt diskuterat olika frågeställningar 

som framkommit rörande tolkningsfrågor av koderna och kategorierna. Angående möjligheten 

för studiens överförbarhet (Lundman & Graneheim, 2008) så kan läsaren inte räkna med en 

överförbarhet i statisktisk bemärkelse då det handlar om en kvalitativ analys men resultatet kan 

förmodas gälla för fler patientgrupper med begränsad handfunktion som erhåller arbetsterapi. 

Det författarna gjort för att skapa förutsättningar för läsaren att bedöma överförbarheten är att 

utföra en noggrann beskrivning gällande tillvägagångssättet för datainsamling och analys 

(Lundman och Graneheim, 2008).  

 

Författarna erfar att många av de funna artiklarna inom området har ett lågt bevisvärde (Britton, 

2000) men eftersom studiens syfte var att beskriva vanligt förekommande arbetsterapeutiska 

interventioner för personer med begränsad handfunktion till följd av artros eller RA anser 

författarna att artiklarna trots det är relevanta. En orsak till det låga bevisvärdet skulle enligt 
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författarna kunna vara att ett flertal av interventionerna troligen har bäst effekt i kombination 

med en eller flera andra interventioner samt att det är så många olika inre och yttre faktorer som 

är med och påverkar det slutgiltiga resultatet.  

 

Vid sökningarna i databaserna har författarna arbetat enligt den metod som Friberg (2006) 

beskriver och därmed fått många träffar, men en stor del av artiklarna har inte svarat mot det 

syfte som ställts i studien, därför har de exkluderats från studien. Inför sökandet av artiklar i 

databaserna formulerades ett antal sökord med stöd av SweMesh, kanske skulle resultatet av 

artikelsökningen sett annorlunda ut om författarna använt sig av andra eller ytterligare sökord för 

att finna flera relevanta artiklar. Dock anser författarna att de sökord som använts är de mest 

relevanta för studiens syfte samt att de artiklar som funnits motsvarar alla de inklusions- och 

exklusionskriterier som ställts, detta kan anses stärka studiens tillförlitlighet (Lundman & 

Graneheim, 2008). Vid analysen uppstod i vissa fall oklarheter rörande under vilken kategori 

dessa meningsbärande enheter hörde hemma, författarna har då efter diskussion med varandra 

placerat dem i de kategorier som ansågs vara lämpligast, denna form samverkan kan anses stärka 

trovärdigheten (Lundman & Graneheim, 2008) i studiens analys. Risken finns dock att vissa 

meningsbärande enheter tagits ur sitt sammanhang och därmed fått en annan tolkning än den 

ursprungliga. Det kan i sig innebära ett etiskt problem om artiklarna fått en ny tolkning men 

författarna har dock varit medvetna om denna svårighet i arbetet med analysen av artiklarna och 

har därför strävat efter att få tolkningen så troget den ursprungliga betydelsen som möjligt. 

Dessutom har mycket arbete har lagts på en korrekt referensteknik så att det i studien framgår 

vilken källa datamaterialet har. 

 

Hur hade då studiens resultat påverkats om författarna använt sig av ett annat raster, exempelvis 

Moho istället för OTIPM? Författarna förmodar att resultatet hade utfallit något annorlunda då 

Moho som modell fokuserar mer på betydelsen av kunskap om klientens narrativ samt de 

aktiviteter som klienten skattar som betydelsefulla, inte bara de dagliga aktiviteterna utan även 

andra aktiviteter som bidrar till ökad livskvalité (Kielhofner, 2008). Grundtankarna hade förblivit 

de samma då OTIPM bygger på Moho som modell men i och med att Moho är en betydligt 

vidare modell så hade inte aktivitetsfokuset blivit lika tydligt och framträdande som i OTIPM. 

Därför förmodar författarna att valet av modell kan ge konsekvenser för på vilket sätt 
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interventionerna utförs. I och med att OTIPM valts som raster i denna studie så belyses de 

arbetsterapeutiska interventionernas aktivitetsfokus samt den mening och relevans de har för 

klienten i dennes dagliga liv.  

 

Konklusion 

Vid analysen av artiklarna framkommer att arbetsterapeutiska interventioner för personer med 

begränsad handfunktion ofta sker med det biomedicinska perspektivet som utgångspunkt. 

Träning i aktivitet används i mindre omfattning än övriga former av interventioner. Dock 

framkommer vid analysen av artiklarna forskning som tyder på att en ökad användning av ADL-

träning  kan bidra till en förstärkning av effekten i rehabiliteringen av klienter med begränsad 

handfunktion på grund av artros eller RA . En ytterligare aspekt som ett ökat användande av 

ADL-träning kan ge är en förstärkning av den arbetsterapeutiska professionen och dess 

yrkesuppgifter gentemot andra professioner i samarbetet omkring dessa klientgrupper vilket 

överensstämmer med vad Fitzpatrick & Presnell, (2004) beskriver i sin studie. 

 

Betydelsen av mer forskning av hög kvalitet känns som betydelsefullt i syfte att införskaffa 

tydligare evidens kring de olika interventionerna som används vid behandling av artros och RA 

och då främst inom de aktivitetsinriktade interventionerna och dess effekt på de 

aktivitetsutföranden klienterna skattar som betydelsefulla. För att införskaffa tydlig evidens 

rörande dessa interventioner finns ett behov av kvantitativa studier där effekten av ADL-träning 

undersöks. Men det föreligger även ett behov av kvalitativa studier där klienternas upplevelser av 

ADL-träning och dess effekter tydliggörs. 

 

Möjligt är att denna studies resultat kan användas för att tydliggöra arbetsterapins aktivitetsfokus 

inom behandlingen av klienter med artros eller RA samt att studien kan bidra med att väcka 

tankar kring ett klientcentrerat arbete. 
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  Bilaga 1 

 

ARTIKELMATRIS 

Nr Författare 

År  

Land 

Tidskrift 

Artikelns titel 

Syfte Metod Resultat 

1 Kjeken 

(2010) 

Norge 

Scandinavian Journal 

of Occupational 

Therapy: 

Occupational 

therapy-based and 

evidence-supported 

recommendations for 

assessment and 

exercises in hand 

osteoarthritis 

Att utveckla 

rekommendationer 

för 

arbetsterapeutiska 

instrument samt 

design av 

träningsprogram 

för patienter med 

artros i händerna. 

Kvalitativ metod. En 

expertgrupp 

bestående av 

arbetsterapeuter 

följde Delphi- 

proceduren för att 

fastställa 

rekommendationer 

för interventioner för 

personer med artros i 

händerna 

Processen slutade 

med att 

expertgruppen 

fastställde 10 

interventioner som 

rekommenderas för 

personer med artros 

i händerna. 

2 Steultjens, 

Dekker, 

Bourter, 

Schaardenburg, 

Kuyk & Vand 

den Ende 

(2008) 

The Cochrane 

Collaboration: 

Occupational therapy 

for rheumatoid 

arthritis (Review) 

Att fastställa om 

arbetsterapeutiska 

interventioner 

förbättrar RA- 

patienters 

aktivitets- förmåga, 

social delaktighet 

och livskvalitet. 

Kontrollerade studier 

(randomiserade och 

icke- randomiserade) 

samt andra icke 

kontrollerade studier 

som tar upp 

arbetsterapi för RA-

patienter 

inkluderades i 

sammanställningen 

Det sammanställda 

resultatet av de 

artiklarna med 

starkast bevisvärde 

visar på stark 

evidens för arbets- 

terapeutiska 

interventioner vid 

RA. 

3 Rannou & 

Poiraudeau 

(2010) 

Frankrike 

Best Practice & 

Research Clinical 

Rheumatology: 

Non- 

pharmacological 

approches för the 

treatment of 

osteoarthritis 

Att göra en 

summering av icke 

farmakologiska 

behandlingar 

tillgängliga för 

behandling av knä, 

höft och hand 

artros.       

Kvalitativ metod, där 

befintliga studier 

granskats och 

analyserats för att 

därefter 

sammanställas i en 

summering av icke 

farmakologiska 

behandlingar. 

Resultatet visar att 

det finns evidens för 

arbetsterapeutiska 

interventioner 

gällande artros och 

RA. 

4 Valdes & 

Marik 

(2010) 

USA 

Journal of Hand 

Therapy: A 

Systematic Review of 

 Conservative 

Interventions for 

Osteoarthritis of the 

Hand 

Att undersöka 

kvalitén av evidens 

gällande 

interventioner för 

artros i händerna. 

Tjugoen studier 

publicerade mellan 

1986 och 2009 

inkluderades för 

analys i den 

systematiska 

sammanställningen 

Nuvarande evidens 

ger varierande stöd 

för interventioner 

som ortoser, 

handträning, 

ledbesparande 

åtgärder, 

hjälpmedel och 

paraffinbad. Studier 

stöder användning 

av ledbesparande 

åtgärder i syfte att 

förbättra 

handfunktion och 
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minska smärta. 

Svag eller ingen 

evidens stödjer 

användandet av 

paraffinbad i syfte 

att behandla artros i 

händerna. 

5 Breger 

Stanton, 

Lazaro & 

MacDermid 

(2009) 

USA/ Canada  

Journal of Hand 

Therapy: A 

Systematic Review of 

the Effectiveness of 

Contrast Baths 

Undersöka 

kvaliteten på 

behandlingen och 

evidensen för 

värme- och 

kylabehandling, 

med en systematisk 

översiktsstudie. 

En sammanställning 

av 10 artiklar som 

undersöker effekten 

av värme och kyla 

behandling 

De olika studierna i 

som granskats har 

utfört sina studier 

på både friska 

individer och 

patienter med RA, 

diabetes eller 

fot/fotleds- skador. 

Detta gör att det är 

svårt att dra några 

slutsatser om 

effektiviteten av 

värme och 

kylabehandling  

6 O´Brien, Jones, 

Mullis, 

Mulherin & 

Dziedzec 

(2006) 

England 

Rheumatology: 

Conservative hand 

therapy treatments in 

rheumatoid artritis – 

a randomized 

controlled trial 

Att utvärdera 

effektiviteten av tre 

olika terapeutiska 

interventioner vid 

behandling av 

reumatoid artrit i 

händerna 

En randomiserad 

kontrollerad studie 

där undersöknings- 

gruppen bestod av 

patienter med RA. 

Dessa fördelades i tre 

olika grupper som 

alla fick olika 

interventioner som 

behandling 

(handtränings- 

program för styrka i 

kombination med 

töjningsövningar, 

töjningsövningar 

samt information om 

ledbesparande 

åtgärder). 

En signifikant 

förbättring av 

armens/handens 

funktion vid 

användande av 

handtränings- 

program för styrka 

i kombination med 

töjningsövningar 

jämfört med endast 

töjningsövningar 

eller information. 

7 Grant 

(2005) 

England 

International Journal 

of Therapy and 

Rehabilitation: 

Occupational therapy 

for people with 

osteoarthritis: Scope 

of practice and 

evidence base 

Att undersöka 

omfattningen av 

arbetsterapi för 

personer som har 

artros samt 

evidensen för 

interventionerna 

En kvalitativ studie 

där informationen 

inhämtades genom 

semi-strukturerade 

intervjuer med 

arbetsterapeuter om 

deras erfarenheter av 

arbetsterapeutiska 

interventioner för 

personer med artros. 

Resultatet av 

studien visar på att 

en bredare och ett 

mer holistiskt 

synsätt finns i 

praktiken jämfört 

med vad som 

framkommer genom 

litteraturen. Det 

framkommer även 

att det är brist på 

evidens som stöd 

för de 
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arbetsterapeutiska 

interventionerna. 

8 Rønningen & 

Kjeken 

(2008) 

Norge 

Scandinavian Journal 

of Occupational 

Therapy: Effect of an 

intensive hand 

exercise programme 

in patients with 

rheumatoid arthritis. 

Att testa 

effektiviteten av 

intensiva 

handträningsprogra

m hos personer 

med reumatoid 

artrit (RA) 

En kvantitativ metod 

där patienter 

indelades i två 

kontrollgrupper där 

den ena fick 

traditionell 

behandling med ett 

konservativt 

handträningsprogram 

och den andra 

kontrollgruppen fick 

ett intensivt 

handträningsprogram. 

Det som mättes var i 

första hand 

handstyrka därefter 

kontrollerades 

ledrörlighet, 

smärtnivå och 

funktionsförmåga 

Resultatet visade på 

att kontrollgruppen 

som fått 

intensivträning 

uppvisade en 

signifikant 

förbättring när det 

gällde smärtnivå 

och handstyrka. 

Däremot kunde inga 

signifikanta 

skillnader ses i de 

båda 

kontrollgrupperna 

sett till ledrörlighet 

och 

funktionsförmåga  

9 Rannou, 

Dimet, 

Boutron, 

Baron, Fayad, 

Maće, 

Beaudreuil, 

Richette, 

Ravaud, Revel 

& Poiraudeau 

(2009) 

Frankrike 

Annals of Internal 

Medicine: Splint for 

Base-of-Thumb 

Osteoarthritis 

Syftet med studien 

är att fastställa 

effektiviteten och 

acceptansen av en 

skena/ortos hos 

personer med 

tumbasartros. 

En multicentrerad, 

randomiserad studie 

där både patienterna 

och forskarna hade 

insikt i studien och 

där patienterna själva 

fick skatta resultatet 

Resultatet visar på 

att användandet av 

ortoser vid 

tumbasartros inte 

fungerar på kort sikt 

men att den 

fungerar på längre 

sikt vid regelbundet 

användande. 

10 Colaianni & 

Provident 

(2010) 

USA 

Occupational 

Therapy in Health 

Care: The Benefits of 

and Challenges to the 

Use of Occupation in 

Hand Therapy 

Att undersöka 

arbetsterapeuters 

uppfattning om 

fördelar och 

nackdelar med 

aktivitetsbaserad 

handträning. 

105 arbetsterapeuter 

fick besvara ett 

frågeformulär med 

både öppna och 

slutna 

frågeställningar. 

Dessa frågeformulär 

analyserades sedan 

genom deskriptiv 

statistik och 

kvalitativa teman. 

Resultatet visade att 

aktivitetsbaserade 

interventioner var 

fördelaktiga för 

klienten då de var 

baserade på 

aktivitet, att de 

uppleves vara 

meningsfulla samt 

att det utgick från 

ett holistiskt 

perspektiv. 

Nackdelarna med 

de aktivitets- 

baserade 

interventionerna var 

logistik, 

överförbarhet samt 

trovärdighet. 
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11 Moe, Kjeken, 

Uhlig & Hagen 

(2009) 

Norge 

Physical Theapy: 

There is Inadequate 

Evidence to 

Determine the 

Effectiveness of 

Nonpharmacological 

and Nonsurgical 

Interventions for 

Hand Osteoarthritis: 

An Overview of 

High-Quality 

Systematic Reviews. 

Syftet med studien 

är att summera 

evidensen från 

systematiska 

överblickstudier för 

interventioner för 

patienter med 

handartros   

Systematiska 

översikter som 

publicerats mellan 

2000 och 2008 

identifierades genom 

en litteratursökning. 

Två forskare gick 

igenom materialet 

enskilt och valde ut 

systematiska 

översikter utifrån i 

förväg utvalda 

inklusions- och 

exklusionskriterier. 

Slutligen blev 4 

systematiska 

översikter 

inkluderade i 

sammanställningen 

För närvarande 

finns inte tillräcklig 

hög-kvalitativ 

evidens rörande 

interventioner vid 

handartros. 

Forskarna pekar på 

behovet av fortsatt 

forskning inom 

området 

12 Bielefeld, 

Neumann 

(2005) 

USA 

Journal of 

Orthopaedic & Sports 

Physical Therapy: 

The unstable Meta-

carpophalangeal Joint 

in Rheumatoid 

Arthritis: Anatomy, 

Pathomechanichs, 

and Physical 

Rehabilitation 

Consideratios 

Effektiva 

interventioner för 

instabilitet i MCP-

lederna kräver god 

kunskap om 

anatomi och de 

faktorer som bidrar 

till instabiliteten. 

Denna artikel syftar 

till att ge denna 

information samt 

riktlinjer för 

behandlingen. 

Kontrollerade studier 

som tar upp 

arbetsterapeutiska 

interventioner och 

framför allt 

användandet av 

ortoser/skenor för 

RA-patienter 

inkluderades i 

sammanställningen 

Resultatet visar på 

att ortoser/skenor 

och information om 

ledbesparande 

åtgärder är viktiga 

interventioner för 

att motverka 

instabilitet och 

deformitet i 

handens leder. 
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   Bilaga 2 

SÖKNINGSTABELLER OCH ANVÄNDA SÖKORD 

S1= Rheumatoid arthritis 

S2= Occupational therapy 

S3= Hand therapy 

S4= Osteoarthritis 

S5= Hand exercise 

S6= Hand osteoarthritis 

 

Cinahl 

Sökning sökord Antal träffar Peer reviewed Valda artiklar nr 

1 S1 +S2 +S3 2 2 5 

2 S2+S3+S4 5 5 4,7 

3 S1+S3 10 10 12 

4 S3+S4 16 14  

5 S3 725 630 10 

6 S5 63 54 8 

7 S6 61 61  

 

 Amed 

Sökning sökord Antal träffar Peer reviewed Valda artiklar nr 

1 S1 +S2 +S3 0 0  

2 S2+S3+S4 1 1  

3 S1+S3 2 2  

4 S3+S4 3 3  

5 S6 13 13 11 

6 S5 13 13  
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OT Seeker  

Sökning sökord Antal träffar Peer reviewed Valda artiklar nr 

1 S1 42 42 6 

2 S2 154 154  

3 S3 89 89  

4 S4 48 48  

5 S5 36 36  

6 S6 6 6 9 

 

Pubmed 

Sökning sökord Antal träffar Peer reviewed Valda artiklar nr: 

1 S2+S1 368 81  

2 S2+S5 1255 238 1 

3 S6+S2 2396 321 3 

 

Psykinfo 

Sökning sökord Antal träffar Peer reviewed Valda artiklar nr: 

1 S1+S2 9 9  

2 S2+S6 9 9  

3 S1+S3 28 28  

4 S1+S3+S2 0 0  

5 S2+S3+S4 10 10  

6 S3+S4 20 20  

 

Cochrane 

Sökning sökord Antal träffar Peer reviewed Valda artiklar nr: 

1 S2+S6 1 1  

2 S1+S2 1 1 2 

3 S5+S1 10 10  



 

 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


