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Sammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka aktivitetsförmåga, symtom, smärta och tillfredställelse 

samt sambandet mellan aktivitetsförmågan, gipstid och antalet behandlingstillfällen hos 

arbetsterapeut efter tumbasartroplastik 1 till 2 år efter operation och efterföljande 

rehabilitering. Till samtliga patienter (n = 80) som opererades från jan 2008 till mars 2009 

skickades självskattningsinstrumentet, hälsoenkäten Quick DASH samt ett frågeformulär 

gällande om man var tillfredställd/ nöjd med operationen. Hälsoenkäten belyser dimensioner 

av hälsorelaterad livskvalité och kan vara till god hjälp i det kliniska arbetet. Svarsfrekvensen 

i studien var 91 % och 86 % av patienterna svarade att man var nöjd med operationen. Quick 

DASH score räknades ut (n = 67) till medianvärde på11,4 poäng . Den enskilt svårast skattade 

aktiviteten var att öppna en ny burk eller hårt sittande lock med medianvärde 3 poäng. Ett 

svagt signifikant samband kunde ses mellan antalet behandlingar hos arbetsterapeut och 

aktivitetsförmågan mätt med Quick DASH 1 till 2 år efter operationen (r < 0.25, p < 0,055). 

Inga andra samband kunde konstateras. Studiens resultat påvisade jämförbar 

aktivitetsförmåga med flertalet andra studier samt även gentemot normalpopulationens 

medelvärde på 10, 1 poäng. Resultaten kan ändå stärka betydelsen av det klientcentrerade 

rehabiliteringsarbetet postoperativt och initiera betydelsen av en långtidsuppföljning 6 -12 

månader postoperativt för att kartlägga aktivitetsnedsättningar och vid behov ge patienterna 

kompensatoriska modeller, som grepphjälpmedel och ergonomi för att minska 

aktivitetsnedsättningen i vardagens aktiviteter. I en kommande studie skulle det vara av 

intresse med en kvalitativ jämförelse mellan patientgrupper som blev nöjda och inte blev 

nöjda med operationen. Patienternas upplevelse av olika lång gipstid skulle även kunna 

fångas i en sådan studie. 
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Abstract 
The purpose of the study was to investigate patient satisfaction regarding level of activity, symptoms 

and pain 1 to 2 years after thumb arthroplasty and rehabilitation after surgery. The study investigated 

the corrolation between level of activity, time in plaster bandage and visits with the occupational 

therapist.  All patients operated between January 2008 and March 2009 (n=80) were sent a self 

assessment health questionnaire (Quick DASH) and questions regarding level of satisfaction 

postoperatively.  The health questionnaire depicts dimensions of health related quality of life and is of 

good value in clinical work. The rate of questionnaire answers in the study was 91% and 86% of the 

patients were satisfied with the surgery.  The Quick DASH score came to a median of 11.4 points 

(n=67). The single most difficult rated activity was to open a new can with a tightly fitted lid. A weak, 

almost significant, connection could be seen between the number of treatment visits with the 

occupational therapist and the level of activity measured by Quick DASH 1 to 2 years after surgery    

(r < 0.25,  p < 0.055). No other connection could be demonstrated. The result of the study revealed a 

comparable level of activity with several other studies and also against the mean of the normal 

population of 10.1 points. The results could strengthen the importance of client centered rehabilitation 

efforts postoperatively. It also demonstrated the importance of long term follow up 6 to 12 months 

postoperatively to assess limitations of activity and, when needed, provide the patients compensatory 

models like gripping tools and ergonomic to minimize the activity limitation in everyday activities. In 

a new study a qualitative comparison between patient groups that were satisfied/not satisfied could be 

investigated. The patient experience regarding time in plaster bandage could also be examined in such 

a study. 
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Ett av de vanliga handkirurgiska ingreppen är tumbasartroplastik. Varje år opereras sextio till 

åttio patienter med tumbasartroplastik på Elisabeth Sjukhuset i Uppsala. Sjukhuset är ett 

specialistsjukhus, med inriktning kirurgiskt mot ortopedi och handkirurgi. Här utförs planerad 

kirurgi av fot, knä, höft, axel, armbåge och hand. Varje år utförs ca 2500 operationer varav ca 

650 personer opereras av handkirurger. Avtal finns med landstinget i Uppsala län men 

patienter kommer även med specialistvårds remiss från andra landsting. Det finns 

läkarmottagningar, röntgenavdelning, operationsavdelning och vårdavdelning samt 

rehabilitering med arbetsterapeut och sjukgymnaster. Patienterna som opereras för 

tumbasartros har innan operationen ett aktivitetsbegränsat liv med belastningssmärta och 

vilovärk, där funktionsnedsättningarna i tummen innebär stora svårigheter att klara av till 

synes enklare vardagliga göromål både i hemmet, i arbetet och på fritid.  Resultaten efter 

dessa operationer beskrivs i flertalet studier objektivt utifrån kroppsfunktion som ledrörlighet 

och styrka men även subjektivt utifrån aktivitetsförmåga och delaktighet. Ett intresse har 

länge funnits hos författaren att följa dessa patienter med en långtidsuppföljning för att ta del 

av deras aktivitetsförmåga, symtom och smärta 1 till 2 år efter operation och rehabilitering. 

Detta skulle bidra med ökad kunskap om patienternas situation och ligga till grund för vidare 

utveckling av rehabiliteringen.  

  

Aktivitet och delaktighet 

Grunden i all arbetsterapi är förhållandet mellan aktivitet och hälsa, och målet är att 

människan i grunden är delaktig och engagerad. Arbetsterapeutens roll är att understödja 

denna process där helhet som miljö och sammanhang, färdigheter, mönster och patient 

faktorer vävs samman (AOTA, 2008). I arbetsterapiprocessen är delaktighet och 

kommunikationen mellan arbetsterapeut och patienten central (Trombly,1995). Att etablera en 

trygg kontakt mellan behandlare och patient är förutsättning för den klientcentrerade 

arbetsmodellen beskriver även Fisher (2006), den skall sörja för en kontinuerlig förståelse, 

evalueringen och tolkning av aktivitetsutförandet. Utifrån bedömning av patientens subjektiva 

upplevelse och objektiva fysiska och mentala kapaciteter föreslås i samråd med patienten 

intervention och lämpliga mål med syfte att öka/  bibehålla aktivitetsförmågan och därmed 

minska funktionsnedsättningen (Kielhofner, 2002).  Kielhofner betonar även vikten av att 

förstå och respektera patientens upplevelse och önskemål inför val av intervention. Enligt 

världshälsoorganisationen (WHO) är den internationella klassifikationen av funktionstillstånd 

och funktionshinder ICF (socialstyrelsen, 2008) ett viktigt redskap för att erbjuda en struktur 
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och ett standardiserat språk för att beskriva funktionsförmåga och funktionshinder i relation 

till hälsa. De komponenter som inkluderas i ICF, är kroppsfunktion och kroppsstruktur, 

aktivitet och delaktighet samt omgivnings- och personfaktorer. En nedsatt handfunktion kan 

innebära en begränsad aktivitetsförmåga att klara sina vardagliga aktiviteter som personlig 

vård, boende, arbete/ sysselsättning och fritid. Att känna att man har kontroll över sin vardag 

och vara delaktig i de beslut som rör en själv och sin livssituation är en mycket betydelsefull 

faktor för att uppleva hälsa. 

 

Artros i tumbas – patologi, etiologi och förekomst 

Människan har en unikt konstruerad led i tummens bas som inte finns hos någon annan art. 

Denna komplexa led, som består av tummens metacarpalben och trapezium, kallas carpo-

metacarpal led (CMC-I led). Denna sadelled ger oss många greppmöjligheter, men artros i 

leden kan även ge avsevärd försämring av handfunktionen. Artros i tummens CMC-I led, 

benämns även tumbasartros. Det är en degenerativ ledsjukdom som dels är belastnings 

relaterad men det finns även en viss ärftlighet. Sjukdomen ger en försämrad hållfasthet av 

hyalinet i ledbrosket samt en ligamentär laxitet och därmed en instabilitet av leden (Pellegrini, 

1991).  Enligt studien av Pellegrini (1991) finns det en direkt korrelation mellan ledytans 

status och laxiteten i ligamentet.  

Förekomsten av tumabsartros är 10- 20 gånger vanligare hos kvinnor postmenopausalt än hos 

män i samma ålder (Poole & Pellegrini, 2000). Hos yngre kvinnor är hyperrörlighet och 

dorsal och volar laxitet båda associerade med inflammation i tumbasen och är kända för att 

vara underliggande anledningar för artros i tumbasen (Eaton & Littler, 1973).  I en studie av 

röntgenologiska tecken på tumbasen konstaterade Van Heest & Kallemeir (2008) att artros i 

CMC-I leden hos personer över 75 år konstaterades hos 25 % av männen och hos 40 % av 

kvinnorna. Symtomen vid tumbasartros är belastningssmärta, nedsatt handkraft och svårighet 

att greppa. Aktivitetsförmågan blir nedsatt och patienten minskar eller undviker att använda 

sin hand spontant i vardagen. Det är svårt att greppa om föremål vilket påverkar delaktigheten 

i de dagliga aktiviteterna som personlig vård, arbete, studier, och fritidsaktiviteter (Giussrida 

& Rice, 2009). 
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Konservativ behandling 

Patienter med tumbas artros utreds primärt på vårdcentraler eller hos husläkare. När besvären 

ökar remitteras patienterna till handkirurgspecialist. Den medicinska konservativa 

behandlingen kan bestå av medicinering mot smärta och inflammation samt cortisoninjektion 

i leden vid måttliga besvär. Patienten remitteras även till arbetsterapeut för utredning och 

behandling. 

 

Arbetsterapeutisk intervention 

Den arbetsterapeutiska interventionen för artros i tumbasen är utprovning av ortoser för att 

stabilisera och avlasta leden i ett funktionellt läge i aktivitet och därmed motverka ytterligare 

belastning av leden och minska smärtan. I en studie av Weiss, La Stayo, Mills och Bramlet 

(2004) undersöktes effekten av smärtlindring med ortosbehandling. En jämförelse gjordes 

mellan en stadigare ortos och en mjuk prefabricerad ortos i neopren. Resultatet av studien 

visade att ortoserna gav smärtlindring och att patienterna föredrog det mjukare bandaget. 

Ortosbehandling nattetid kan också motverka felställning, ge smärtlindring och vila till 

kroniskt uttröttad muskulatur (Norberg & Persson, 1999). Ytterligare intervention förutom 

ortosbehandling i samband konservativ behandling enligt Poole och Pellegrini (2000) är 

undervisning i praktisk ergonomi och ledskydd för att minska belastningen av leden i 

vardagens aktivitetsutförande. Hela tiden pågår en process mellan interventioner och 

evaluering gällande funktion och aktivitetsförmåga. Hela arbetsterapiprocessen skall leda till 

att patienten kan anpassa sin situation och ändra sitt utförande (Fisher, 2006) och på så vis få 

minskade problem i vardagens aktiviteter. Fokusering görs även vid behov mot patientens 

arbete där interventionen är att kunna ge patienten en ökad kunskap om vikten av 

ergonomiska arbetsställningar och minskad belastning vid aktivitetsutföranden. Trots den 

medicinska konservativa behandlingen och de arbetsterapeutiska interventionerna påverkas 

ibland fortfarande patientens aktivitetsförmåga och utförandeförmåga så mycket att kirurgi 

kan bli en möjlig hjälp. Patientens livssituation har då blivit alltför påverkad av en besvärande 

vilovärk nattetid, belastningssmärta dagtid och, allt som involverar vilja och vanor påverkas 

av den minskade motoriska förmågan och funktionsnedsättningen. (Kielhofner, 2002; 

Giussrida & Rice 2009). 
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Kirurgisk behandling och postoperativt förlopp 

Indikation för kirurgi i tumbasen, är då patienten har vilovärk trots medicingering, besvärande 

belastningssmärta, svaghet, minskad rörlighet och nedsatt aktivitetsförmåga trots den 

konservativa behandlingen. Det finns olika kirurgiska metoder, arthrodes (steloperation), 

protesförsörjning, interpositionskirurgi eller så kallad tumbasartroplastik. Det finns många 

artiklar som beskriver tumbasartroplastik och flera olika sätt som den kan utföras på. ( 

Hohendorff, Staub, Kaiser, & von Wartburg, 2008; Heyworth,  Jobin, Monica, Crow, Lee & 

Rosenwasser,2009; Weilby 1988; Vadstrup, Schou & Boeckstyns, 2009; Vermeulen, Brink, 

Sluiter, Elias, Hovius & Moojen, 2009; Pellegrini, 1991). Gemensamt är att man tar bort os 

trapezium med sin ligamentära förankring så att det inte längre uppstår en konflikt mellan 

metacarpale I och os trapezium. En sena flätas in eller läggs i hålrummet för ge tummen 

stabilitet och smärtfrihet. En av de först dokumenterade studierna som beskrev 

interpositionskirurgi var av Weilby (1988) som också gett en av metoderna sitt namn, 

Weilbyplastik. Tumbasartroplastik är en säker operationsmetod med en låg komplikationsrisk. 

(Heyworth et al. 2009).  

I aktuella pro- och retrospektiva studier av tumbas artroplastik under 2009 (Heyworth et al, 

2009; Vadstrup et al. 2009; Vermulen et al. 2009) har det påvisats en signifikant förbättring 

både objektivt och subjektivt av patienternas smärta, rörlighet, greppförmåga, styrka och den 

upplevda tillfredställelsen efter operationen. I samtliga studier mättes handstyrka och rörlighet 

samt den subjektivt upplevda aktivitetsförmågan, symtom, smärta och delaktighet. Den 

patientskattade tillfredställelsen efter operationerna visade att en mycket stor andel av 

patienterna, 83-95% var nöjda eller mycket nöjda med operationen. Gipstiden post operativt 

varierade mellan 3- 4 veckor och därefter användes mjuk eller stadig ortos i 3 veckor. 

Rehabiliteringen påbörjades efter 3-6 veckor. Vid behov fick patienterna i studien av 

Vadstrup et al. (2009) rehabilitering av arbetsterapeut. Vermulen et al. (2009) och Heyworth 

et al. (2009) startade rehabilitering efter 4- 6 veckor hos handterapeut.  

Hohendorff, Staub, Kaiser & von Wartburg (2008) visade i en studie angående 

arbetsförmågan att 90 % av patienterna var tillbaka i arbete efter 3 månader. Patienterna 

delades in i grupper beroende på hur tungt arbetet var. Det fanns en positiv korrelation mellan 

funktionsnedsättningen post operativt och tyngden på det arbete som skulle utföras i samband 

med återgång till arbetet. Det var svårare att komma igång att jobba med en nedsatt 

aktivitetsförmåga efter tumbasartroplastik efter 3 månader om man hade ett tyngre arbete än 

om det var ett lättare arbete. 
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Arbetsterapeutisk behandling efter kirurgi 

Efter kirurgi påverkas både aktivitetsförmågan och delaktigheten i livssituationen under en 

period. Både dagliga aktiviteter som att sköta personlig vård, hushållsaktiviteter, bära och 

lyfta kan vara svåra att utföra själv, liksom förmågan att yrkesarbeta och att utöva 

fritidsaktiviteter kan vara begränsad (Beaulé, Dervin, Giachino, Rody, Grabowski & Fazekas 

2000). Målet med kirurgi och efterföljande behandling är ett aktivt liv där patienten kan utföra 

de färdigheter som han/ hon önskar, och åter kunna bli en del av sin omgivning. Stor vikt 

läggs vid det klientcentrerade arbetssättet med patientens mål i fokus och en kontinuerlig 

utvärdering (Fisher, 2006). I den individuella behandlingen kan arbetsterapeuten behandla 

fysiologiska svårigheter som stelhet, smärta, svullnad, ödem, ärrläkning och ärr genom 

träning av ledrörlighet, ortosbehandling, kompressionsbehandling som motverkar svullnad, 

ärrbehandling, desensibilisering av ärr samt individuellt anpassade aktiviteter med fokus på 

patientens mål (Case- Smith, 2003). Handrehabilitering involverar inte bara omfattande 

träning eller behandling av kroppsfunktioner och kroppsstrukturer (ICF), utan även träning av 

svårigheter i utförande av aktiviteter för att därmed minska begränsningar i sina roller 

och/eller i dess utförande (Case-Smith, 2003).  

De arbetsterapeutiska interventionerna syftar till att patienten så snart som möjligt skall 

använda sin hand så naturligt som möjligt i de vardagliga aktiviteterna som att till exempel 

börja greppa kring bestick, diska och göra lättare hushållsgöromål. Detta för att kunna återgå 

till sina vardagliga aktiviteter (Fisher, 2006). 

 

Utvärdering av arbetsterapi 

För att relatera aktiviteter till arbetsterapi kan en aktivitet definieras som upprepade komplexa 

uppgifter med ett bestämt syfte. Ett balanserat aktivitetsmönster anses inom arbetsterapi vara 

en viktig komponent för att uppleva hälsa i aktivitet. För att utvärdera arbetsterapi fanns från 

början en tidig linje i arbetsterapiparadigmets utveckling, den biomekaniska modellen där 

man objektivt mäter fysiska funktioner, beskrivet av James (2003). Denna modell är 

fortfarande en viktig del för att utvärdera mått på kroppsfunktionsnivå som ledrörlighet och 

styrka. En teoretisk grundmodell som används idag inom arbetsterapi är Model of Human 

Occupation, MOHO (Kielhofner, 2002). Det är en teoretisk grund i vardagsarbetet där 

Kielhofner bygger sina teorier på människans aktiva deltagande och motivation för aktivitet. 

Kielhofner (2002) konstaterar att de flesta aktiviteter har en biomekanisk dimension liksom 
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att personer som har biomekaniska funktionsnedsättningar har svårigheter med utförande av 

aktiviteter.  Mätningar på kroppsfunktionsnivå av ledrörlighet och styrka kan inte enbart ligga 

till grund för bedömning av en persons aktivitetsförmåga. Vid en funktionsnedsättning 

påverkas förutom den motoriska förmågan även aktivitetsförmågan, och utförande förmågan, 

och patientens hela liv, allt som involverar vilja, vanor och rutiner förändras (Kielhofner, 

2002). För att kunna utföra olika aktiviteter krävs det färdigheter (skills). Färdigheter indelas i 

tre kategorier, motorisk skicklighet, process skicklighet och kommunikations och interaktions 

skicklighet. Färdigheterna kan både vara på det mentala och det fysiska planet och kan 

förklaras ur två perspektiv; det subjektiva och det objektiva. Förmågan att utföra en aktivitet 

förutsätter den subjektiva erfarenheten samt de underliggande objektiva faktorerna gällande 

kapacitet och de fysiska begränsningarna hos personen. Fisher (2006) betonar vikten av att 

arbetsterapeuter mäter förmågan att utföra de dagliga aktiviteterna som patienterna vill och 

behöver utföra. Objektivt mäts handfunktion på kroppsfunktionsnivå enligt ICF genom att 

mäta styrka, (Jamars dynamometer, vigorimeter, gaunch mätare, grippit) ledvinklar med 

goniometer och greppfunktion (Sollermans greppfunktionstest). Artroshi et al. (2000) belyser 

vikten av att använda andra typer av mått och instrument än vinkelmätare och 

handkraftmätare för att fånga patientens perspektiv på sitt tillstånd. Hälsoenkäten Quick 

DASH har designats för övre extremitets skador och mäter på aktivitet och delaktighetsnivå 

patientens subjektiva aktivitetsförmåga, symtom och smärta. I en jämförande studie mellan 

COPM, DASH och Short form 36 av Jane Case- Smith (2003) framkom att COPM var det 

mest känsliga instrumentet för förändring över tid tätt följt av DASH. Hon konstaterar vidare 

vikten av att patienter efter övre extremitets olyckor eller kirurgi får en stark positiv vinst i att 

mätas under den klient centrerade arbetsterapeutiska efterbehandlingen.  

Ett intresse har länge funnits av författaren att följa patienter som opererats på aktuellt sjukhus 

med tumbasartroplastik för att ta del av deras aktivitetsförmåga, symtom och smärta samt om 

patienterna är nöjda 1 till 2 år efter operationen och den postoperativa behandlingen. Detta 

skulle bidra med ökad förståelse och kunskap om de olika svårigheterna och kunna ligga till 

grund för utveckling av rehabiliteringen. 
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Syfte 

Studiens syfte var att undersöka aktivitetsförmåga, symtom, smärta och tillfredställelse samt 

sambandet mellan aktivitetsförmåga, gipstid och antal behandlingstillfällen hos patienter 

opererade med tumbas artroplastik 1 till 2 år efter operation och efterföljande rehabilitering.  

Frågeställningar 

Hur skattar patienterna sin aktivitetsförmåga? 

Finns det ett samband mellan antal veckor i gips och antal behandlingstillfällen hos 

arbetsterapeut? 

Finns det samband mellan antal veckor i gips och aktivitetsförmåga? 

Finns det samband mellan antal behandlings tillfällen hos arbetsterapeut och 

aktivitetsförmåga? 

Upplever patienterna sig nöjda/ tillfredställda med operationen? 

Material och metod 

 

Design 
Studiens design är en deskriptiv tvärsnittstudie med mätning av patientskattad 

aktivitetsförmåga och hur nöjd patienten var 1 till 2 år efter tumbas artroplastik. Studien har 

även en korrelationsdesign där samband studerats mellan olika variabler. 

 

Urval 

Frågeformulär och enkät skickades till samtliga 80 patienter som opererades med 

tumbasartroplastik på Elisabeth sjukhuset från januari 2008 – mars 2009. Av studiens 80 

patienter har fyra opererat både sin högra och vänstra tumme. Sju patienter har inte svarat på 

enkäten. Detta innebär att studiepopulationen blev 73 personer, en svarsfrekvens på 91 %. 

Bland deltagarna var 13 män och 60 kvinnor och medelåldern var 63 år (tabell 1). Av de 7 

personer som inte svarat på enkäten var 2 män, där en man är bosatt utomlands, 3 kvinnor 

födda på 50 talet och 1 kvinna 80 år samt en person som avlidit.  
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Tabell 1. Bakgrundsdata på deltagande personerna som kön, ålder, opererad hand, antal som arbetande före och  

efter  operationen.  n = 73   

 

    

              n= 73           (%) 

Kön Kvinna   60 82 

  Man   13 18 

Ålder Medelvärde 63 år (46 - 87 år)     

Opererad hand Höger   34 47 

  Vänster   39 53 

Arbete Före operation   39 53 

  Efter operation   33 45 

 

Bedömningsinstrument 

För datainsamlingen i studien användes det standardiserade självskattningsformuläret, 

hälsoenkäten Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand, Quick DASH (bilaga1), som 

innehåller elva frågor som tar upp aktivitetsförmåga i samband med vardagliga aktiviteter 

som till exempel att öppna en ny burk och bära matkassar, symtom från hand, arm och axel 

som stör i umgänget med andra, i fritidsaktiviteter, arbete eller dagliga aktiviteter samt 

symtom av smärta, stickningar och störd sömn. Frågorna anger graden av fysisk svårighet i 

fem steg från ingen svårighet (1) till omöjligt att göra (5). Det är ett komplext 

bedömningsinstrument som mäter aktivitet, delaktighet och symtom både på 

kroppsfunktionsnivå och aktivitet/ delaktighetsnivå enligt ICF klassifikation av 

funktionstillstånd och funktionshinder (socialstyrelsen, 2008). Hälsoenkäten kommer 

ursprungligen från the American Academy of Orthopedic Surgeons and Institute for Work 

and Health och innehåller i sin originalform (DASH) 30 frågor. Det finns även två frivilliga 

fördjupande delar som berör förmågan att arbeta och professionellt utövande av musik och 

idrott. DASH och Quick DASH används som ett resultatmått av läkare och arbetsterapeuter 

och sjukgymnaster i många studier. Normalvärden finns gällande DASH score där 

medelvärdet är 10,1 poäng. Studien gjordes utifrån en representativ normalpopulation av 

slumpmässigt utvalda personer från hushåll i USA. ( Hunsaker, Cioffi, Amadio, Wright & 

Cauglin 2002). Den svenska versionen av både DASH och Quick DASH är reliabilitetstestad 

och validerad i en svensk version av Atroshi, Gummesson, Andersson, Dalgren och 

Johansson (2000) och Gummesson och Atroshi (2006). DASH visar en hög homogenitet 

(Cronbach alpha 0.96), test- retest reabilitet på (ICC 0.92) samt begreppsvaliditet visade på en 

positiv korrelation med SF-12 (Atroshi et al 2000).  I en studie av Niekel, Lindenhovius, 
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Watson, Vranceanu och Ring (2009) visar korrelation mellan DASH och Quick DASH en 

stark korrelation (r = 0.79; p < 0.001).  

Alotaibi (2008) skriver att ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv är hälsoenkäten DASH lätt 

tillgänglig, väl anpassad och fångar in meningsfulla aktiviteter som är grunden i 

arbetsterapins centrala värderingar. DASH spelar en nyckelroll för att understödja 

evidensbaserad praktik inom arbetsterapi, att den kan användas som screening inför planering 

av individuella behandlingsprogram med relevans till dagliga aktiviteter. ( Jester, Harth, 

Wind, German & Saubier, 2005)  

För att räkna ut Quick DASH score poängsätts varje fråga från ingen svårighet (1 poäng) till 

omöjligt att göra (5 poäng). Minst 10 av 11 frågor måste vara besvaras. Poängen summeras 

och divideras med antalet frågor. Summan subtraheras med 1 och multipliceras med 25. Den 

sammanlagda poängen blir 0 poäng om inga svårigheter uppmätts och 100 poäng vid mycket 

svår oförmåga. I aktuell studie fanns ett bortfall på 6 personer som inte besvarat tillräckligt 

många frågor, varvid Quick DASH score beräknades för 67 personer. 

 

Frågeformulär och journal 

Demografiska data som ålder, kön och sysselsättning inhämtades genom frågeformulär 

(bilaga 2) och gipstid och antal efterföljande behandlingar genom patientjournal. 

 

Procedur 

Tillstånd utgick från verksamhetschef för att få ta del av datajournaler för identifiering av 

patienter som opererats med artroplastik från januari 2008 till februari 2009. En kodlista över 

alla patienter upprättades. Till varje individ skickade författaren informationsbrev (bilaga 3), 

en kodad hälsoenkät Quick DASH och frågeformulär samt ett färdigfrankerat svarskuvert för 

retur. Påminnelse skickades efter 2 veckor till de personer som inte svarat.  

Det är två operatörer och operationsmetoden kan skilja sig beroende på om enbart os 

trapezium tas bort eller också en bit av os trapeziodeum. Det kan även skilja sig åt vilken sena 

som används vid plastiken. Den ena operatören har 5-6 veckor i gips, mjuk ortos och 

rehabilitering och den andra 3 veckor i gips, därefter försiktig start av rehabilitering och stabil 

ortos i 2v och sedan mjukt ortos och fortsatt rehabilitering. Redan på operationsdagen startar 
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den arbetsterapeutiska interventionen, då den terapeutsiska kontakten etableras (Trombly 

1995). Patienten informeras om den postoperativa regimen och de fortsatta interventionerna, 

med tonvikt att redan under gipstiden använda handen i lättare dagliga aktiviteter, för att 

minska komplikationer som svullnad och smärta. Alla patienter får handträningsprogram och 

kommer efter behov på regelbundna uppföljande behandlingar till arbetsterapeut på Elisabeth 

sjukhuset eller till arbetsterapeut på hemorten. Patienterna följs vanligtvis 3 månader med 

rehabilitering och får återbesök till behandlande läkare vid behov. 

 

Data analys 

Materialet som samlats in är på nominal och ordinal nivå. Samtliga data matades in i statistik 

programmet SPSS (SPSS, 1998). Efter bearbetning av data i SPSS har precenterats genom 

deskriptiva data i frekvenser, centralmått och spridningsmått.  Spearmans rank order 

correlation har använts för sambands analyser och presenterar som r. (Ejlertsson, 2003) 

Statistisk signifikansnivå sattes till p < 0.05. 

 

Etiska aspekter 

En undersökning där man frågar människor om vardagslivet kan kännas som ett intrång i 

deras integritet. Författaren anser att det är av stor vikt med en ökad förståelse och kunskap 

om aktivitetsförmågan, symtom och nöjdhet 1-2 år efter operation och rehabilitering. Denna 

kunskap kan ligga till grund för utveckling av rehabiliteringen och efter etiska överväganden 

kom författaren fram till att nyttan med studien övervägde de negativa aspekterna och att 

studien därför borde genomföras. Deltagarna fick ett informationsbrev (bilaga 3) som 

förklarade syfte med aktuell studie och de informerades även om att deltagandet var frivilligt 

och att de hade rätt att avsluta studien när som helst. Om man valde att inte delta skulle inte 

heller detta påverka ordinarie behandling. Kvale (1997) framhåller även att hänsyn bör tas till 

etiska aspekter så att data hanteras så att inga obehöriga får tillgång till den. Deltagarna 

garanterades anonymitet genom kodning av enkäterna som endast författaren hade tillgång 

till, och att all data behandlades konfidentiellt. Resultaten har redovisats på gruppnivå för att 

inga enskilda personer kommer att kännas igen. En etisk aspekt kan vara att författaren har 

haft flertalet av patienterna i den efterföljande rehabiliteringen. Godkännande av 

projektplanen gjordes av verksamhetschef på Elisabeth sjukhuset innan studien påbörjades. 
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Resultat 

Patienternas skattning ett till två år efter tumbasartroplastik med Quick DASH räknades ut    

(n = 67). Quick DASH Score (0 – 100 poäng) visade en median på 11,4 poäng (tabell 2) och 

en spridning mellan 0 – 75 poäng. Medianvärdet för antalet uppföljningstillfällen är i aktuell 

studie 5 gånger med en spridning mellan 1-16 tillfällen.  

 

Tabell 2. Självskattad aktivitetsförmåga/ symtom ,  Quick DASH ( n=73). Fråga 1-6 berör aktivitetsförmåga och  

7- 11 berör sytom. Total summa samt skattad aktivitetsförmåga för enskilda aktiviteter i median och kvartiler 

(1= ingen svårighet att utföra aktiviteten ,  5 = omöjligt att utföra aktiviteten).   

                                                                          Md                     Q1- Q3 

Quick DASH (n = 67 )        11,4   2,3  - 29,5 

        

Quick DASH aktiviteter (n= 73)       

Öppna en ny burk 3   2    -    4 

Utföra tunga hushållssysslor 1   1    -    2 

Bära matkassar eller portfölj 1   1    -    2, 5 

Tvätta din rygg 1   1    -    3 

Använda kniv för att skära upp maten 1   1    -    2 

Fritidsaktiviteter som tar upp viss        

kraft eller stöt 2   1    -    3 

        

Handproblem som stör umgänget 1   1    -    1 

Handproblem som stör arbete eller       

andra dagliga aktiviteter 2   1    -    3 

Värk/smärta I arm, axel eller hand 2   1    -    3 

Stickningar (sockerdrickskänsla) 1   1    -    1,5 

Svårt att sova pg av värk/smärta arm,        

axel eller hand 1   1    -    1 

  

Den aktivitet som skattades svårast att utföra var att öppna en ny burk eller hårt åtsittande 

lock där 9/73 personer skattade att det var omöjligt att göra (poäng 5). Bära matkassar eller 

portfölj, tvätta ryggen och utöva fritidsaktiviteter som tar upp viss kraft eller stöt genom arm 

axel och hand skattade 3 personer att det var omöjligt att göra. Tre personer tyckte även att 

handproblemens symtom störde väldigt mycket i umgänget med anhöriga och vänner samt i 

sina dagliga arbeten eller aktiviteter. Att utföra tunga hushålls sysslor (t ex tvätta golv, putsa 

fönster, hänga tvätt) skattade 1 person att det var omöjligt att göra. Använda kniv för att skära 

upp maten skattade 1 person det var omöjligt att göra. Värk, smärta eller stickningar skattade 

1 person som mycket svåra symtom. 
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Figur1. Fördelning Quick DASH score och antalet patienter. 

Trettioen av patienterna i studien hade en Quick DASH score under median värdet 11,4 

poäng, 10 patienter hade 0 poäng (ingen aktivitetsnedsättning) och 1 patient skattade 75 

poäng (figur 1). 

Patienterna hade en gipstid med median på 28 dagar (15-43 dagar) och en median på antal 

behandlingar hos arbetsterapeut på 5 gånger (0-16 behandlingar).  

Det fanns inget signifikant samband mellan antal veckor i gips och antal behandlingstillfällen 

hos arbetsterapeut. Det fanns inte heller något samband mellan antalet veckor i gips och 

aktivitetsförmågan, Quick DASH score. Det fanns ett svagt signifikant samband mellan 

antalet behandlings tillfällen hos arbetsterapeut och aktivitetsförmåga, Quick DASH score. 

(tabell 3).  

Tabell 3. Samband mellan självskattad aktivitetsförmåga/ symtom, Quick DASH, gipstid och antal 

arbetsterapeutbehandlingar. 

  Quick DASH 

  r p 

Gipstid 0,03 0,8 

Antal behandlingar 0,25 0,055 

P < 0,05 

På frågan om man var nöjd med operationen svarande 86 % att de var nöjda och 13 % att de 

inte var nöjda med operationen och 1 % svarade inte på frågan. Samtliga män i studien var 

nöjda med operationen.  
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De personer som angivit att de inte var nöjda med operationen hade följande kommentarer.    

Symtom enligt ICF klassifikation på kroppsfunktionsnivå 

Smärta  Det är inte så stor skillnad på värken före och efter operationen.                                                          

Något sämre än innan operationen. Ont och svårt att greppa. Mycket smärta i tumbasen.  

Tummen värker.  Jag skulle vilja greppa om saker utan att det gör ont. 

Stickningar Nypningar i handen då man håller i sig eller bär. Stickande smärta i tumbasen. 

Känselbortfall. Dålig känsel i tummen. 

Svaghet Lite mer styrka skulle jag vilja ha. Det fattas styrka i tummen. Tummen är kraftlös.  Har 

ingen kraft i tummen. Hjärnan måste också inse en viss oro för den kraft som fanns. 

Stelhet Har inte samma rörelseförmåga i handen.  Viss stelhet i tummarna som ändå inte 

hindrar i dagliga livet. Går inte att få tummen på rätt plats. Svårt att greppa känns för 

kort. Svårt att greppa om saker. 

Utseende  Fult ärr, ser klumpigt och fult ut. Onormal och konstig vinkel på tummen. 

Symtom enligt ICF på aktivitet och delaktighetsnivå. 

Aktivitetsförmåga Jag hade hoppats på att vara mer besvärsfri. Jag skulle vilja 

handarbeta igen.  

Arbetsförmåga Handen sväller vid arbete och ömmar. 
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Diskussion  

Studiens syfte var att undersöka aktivitetsförmåga, symtom, smärta och tillfredställelse samt 

sambandet mellan aktivitetsförmåga, gipstid och antal behandlingstillfällen hos patienter 

opererade med tumbas artroplastik 1 till 2 år efter operation.  

Resultatet visade att en stor andel av de personer som opererats med tumbasartroplastik har 

återfått en god aktivitetsförmåga 1 till 2 år efter operationen. En aktivitet som fortfarande 

skattades kunna utföras med viss svårighet var att öppna ett lock, vilket kräver en vridrörelse 

kombinerad med kraft. Patienterna anser också att problem kvarstår i lätt till måttlig grad som 

stör arbete eller andra vanliga dagliga aktiviteter. Åtta av 10 personer var nöjda med 

operationen.  

Den självskattad aktivitetsförmåga/ symtom skattades i den aktuella studien till ett 

medianvärde på 11,4 poäng vilket är jämförbart med de 13,3 poäng som Heyworth et al.         

( 2009) fann i en retrospektiv studie bland 25 personer upp till 9 år efter operationen. 

Resultatet är också jämförbart med vad man kan förvänta sig generellt i en befolkning. 

Hunsaker et al. (2002). I studien undersöktes en slumpmässigt utvald normalpopulation i USA 

och mätte DASH till 10, 1 poäng, vilket tyder på en generell aktivitetsbegränsning av 

handfunktionen även hos normalpopulationen. Däremot redovisar Vermulen et al.(2009) i en 

prospektiv studie, med uppföljning 3, 6 och 12 månader, en DASH score på 30 poäng 1 år 

efter operationen. Vid 6 månader skattades 30,5 poäng vilket tyder på att den största 

förbättringen sker under det första halvåret. I en svensk studie av Axelsson (2007) 

undersöktes aktivitetsförmågan och symtom med DASH hos personer efter radius fraktur. 

Personerna skattade efter 4- 6 veckor 48 poäng och vid 6 månaders uppföljning hade 

aktivitetsförmågan förbättrats och ett medianvärde skattades på 9,7 poäng. Tummens funktion 

och handledens funktion är inte helt jämförbara men påverkar båda handfunktionen och de 

aktiviteter man utför i vardagen. Tummens funktion är mer komplicerad än handledens 

funktion varför det säkerligen till viss del kan förklara att det tar längre tid att återfå god 

aktivitetsförmåga vid tumbasartroplastik jämfört med en radius fraktur.  

En förutsättning för att kunna utföra aktiviteter är att ha goda kroppsfunktioner och den 

biomekaniska aspekten på rörelseförmåga beskrivs av Jackson, Gray & Zemke (2008). Det 

krävs styrka, stabilitet och rörlighet för att utföra en aktivitet och de flesta patienter har efter 

tumbasartroplastik mer eller mindre svårigheter i sin rörelse- och aktivitetsförmåga. I 

resultatet kan man se att aktiviteter som kräver att vrida och lägga på kraft i greppet liksom 
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fritidsaktiviteter som tar upp viss kraft och stöt genom arm, hand och axel skattades svårare 

att utföra. En möjlig förklaring till att dessa aktiviteter är svåra att utföra kan vara att patienten 

fortfarande har en nedsatt muskelstyrka, inskränkt rörlighet (abduktion ) samt svårighet att 

stabilisera handleden i förhållande till handen. Genom utprovning av grepphjälpmedel, som 

till exempel burköppnare, utprovning av avlastande ortoser och råd kring ergonomi kan 

eventuellt risken för dessa aktivitetsnedsättningar minskas. En inriktning mot en 

kompensatorisk modell (Fisher, 2006) tidigt i rehabiliteringsprocessen kan öka patientens 

aktivitetsförmåga och därmed delaktighet. Det är viktigt med funktionsträning, för att 

möjliggöra så bra biomekaniska förhållanden som möjligt enligt Kielhofner (2002) som anser 

att den biomekaniska funktionen det är grunden i allt aktivitetsutförande. Att träna fysiska 

funktioner som ledrörlighet och styrka, prova ut avlastande ortoser, behandla ärr, svullnad och 

ödem är därför viktiga arbetsterapeutiska interventioner efter handkirurgi. Detta för att 

möjliggöra träning av aktivitetsförmågan i vardagliga situationer. Att understödja hälsa och 

delaktighet är den viktigaste delen i arbetsterapins interventionsprocess (AOTA, 2008).  

Det gick inte i studien att påvisa något signifikant samband mellan gipstiden och antalet 

behandlingar hos arbetsterapeut. De fanns inte heller någon signifikans att gipstiden påverkat 

aktivitetsförmågan/ symtom 1 till 2 år efter tumbas artroplastik. Inga signifikanta samband 

påvisades heller i någon av studierna av Vadstrup et al. (2009), Vermulen et al. (2009), 

Heyworth et al. (2009)  gällande gipstid och antalet behandlingar och gipstid och 

aktivitetsförmåga/ symtom.  

Gipstiden som varierar mellan 3 till 6 veckor har i slutänden inte någon inverkan på 

aktivitetsförmågan 1 till 2 år efter tumbas artroplastik och inte heller hur många behandlingar 

hos arbetsterapeut som behövts. Efter längre tid i gips kan en utgångspunkt vara att 

patienterna är stelare gällande rörligheten i tumme och hand, men att skillnaderna i denna 

studie av gipstidens längd är för kort för att det skall ge några signifikanta skillnader. Om 

skattning av aktivitetsförmågan gjorts efter kortare tid kunde möjligen skillnad ses i 

aktivitetsförmågan. Här skulle en mätning med Quick DASH efter 3 månader kunna ge 

kunskap om aktivitetsförmågan i förhållande till gipstiden. Patientens upplevelse av gipstiden 

med den kortare och den längre gipsperioden skulle även kunna ge en ökad kunskap och 

förståelse av de klientcentrerade interventionerna och vad som är att föredra för patientens 

aktivitetsförmåga och välbefinnande.  
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Resultatet pekar på att arbetsterapeutiska interventioner har betydelse för patienternas 

aktivitetsförmåga eftersom ett svagt signifikant samband kunde ses mellan antalet 

behandlingar hos arbetsterapeut och aktivitetsförmågan 1 till 2 år efter tumbasartroplastik.      

I den aktuella studien träffade patienten arbetsterapeut i medeltal 5 gånger, med ett första 

rehabiliteringstillfälle i samband med avgipsning. Patienterna hade en gipstid med median på 

28 dagar (15-43 dagar). Arbetsterapeuten avgipsar patienterna och utifrån respektive operatörs 

ordination startar den klientcentrerade rehabiliteringen där individen står i centrum 

(Trombley, 1995). Samtliga patienter får handträningsprogram med övningar på 

funktionsnivå att utföra 3-5 gånger dagligen för ökad rörlighet. Viktigt i rehabiliteringen är att 

använda sin hand i lättare vardagliga aktiviteter som till exempel att tvätta och klä sig och att 

göra enklare hushållsgöromål. Patienten får även utprovat ortoser för att avlasta och öka 

aktivitetsförmågan, allt för att åter bli delaktig i vardagens aktiviteter. Vissa patienter känner 

sig snabbt trygga med sitt hemträningsprogram och med sina ortoser och börjar använda sin 

hand i de lättare dagliga aktiviteterna medan vissa patienter kan behöva mycket stöd under 

rehabiliteringsprocessen i samband med komplikationer som svullnad, ödem och stelhet 

behövde de upp till 16 behandlingstillfällen. De patienter som uppvisar större följsamhet 

(compliance) med sitt handträningsprogram under rehabiliteringen påverkar resultatet i 

positiv riktning, de använder sin hand snabbare vardagens aktiviteter och får därmed en ökad 

delaktighet. (Cooper, 1998). I samband med rehabiliteringen kan även upplevelsen av 

omhändertagande och ett gott bemötande ha betydelse för patienternas självskattade 

aktivitetsförmåga. 

I studien av Vermulen et al. (2009) kan konstateras att resultatet av Quick DASH inte 

skattades nämnvärt högre efter 1 år jämfört med efter 6 månader post operativt. Resultatet 

tyder på att den största förbättring av aktivitetsförmågan sker under de 6 första månaderna 

vilket med stor sannolikhet kan överföras till aktuell studie. Därför antas även att 1 till 2 år 

inte borde ändra resultatet.  Idag följs patienterna i aktuell studie vanligtvis i 3 månader, men 

ett värde skulle finnas med att följa patienterna med en uppföljning efter 6 månader för att 

skatta aktivitetsförmåga och symtom med Quick DASH och vid behov initiera ytterligare 

kontakt med arbetsterapeut där kompensatoriska lösningar, som andra arbetssätt/ tekniker, 

ortoser eller hjälpmedel kan bli aktuella för att minska aktivitetsnedsättning i vardagen. Den 

kompensatoriska modellen kan tillämpas på patienter som kommer att leva med oförmåga 

antingen temporärt eller permanent. Denna intervention används för att minska gapet mellan 

en persons förmåga och uppgiftens krav. Trombley (2002).  
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Studiens resultat visade att 86 % av patienterna var nöjda med operationen. Resultatet i 

aktuell studie kan jämföras med liknande studier av tumbas artroplastik gjorda av Vadstrup et 

al. (2009), Vermulen et al. (2009), Heyworth et al. (2009). Dessa studier påvisade jämförbara 

resultat där 83- 95 % av patienterna uppgav att de var nöjda efter tumbas artroplastik, vilket 

styrker resultatet i aktuell studie då 86 % uppger att de är nöjda efter operationen. En möjlig 

förklaring till att de allra flesta är nöjda med operationen är att smärtan minskat. Resultaten i 

studierna av Vadstrup et al. (2009), Vermulen et al. (2009), Heyworth et al. (2009) tyder på 

liknande resultat. Den studie som visade lägst tillfredställe var Vadstrup et al. (2009) där hade 

man den kortaste gipstiden och rehabilitering vid behov. Möjligen kan Vadstrup et al. (2009) 

åstadkomma samma smärtlindring genom operationen, men den arbetsterapeutiska 

interventionen har med stor sannolikhet betydelse för aktivitetsförmågan och därmed 

slutresultatet hur nöjd patienten blir med operationen.  

Begränsningar i aktivitetsutförandet har konsekvenser för samtliga delar i en persons liv, 

alltifrån att klara personlig vård, hushållsaktiviteter, fritidsintressen och arbete. Även 

delaktighet i sina roller hemma och på arbetet är viktigt för att en person skall känna 

fullständig delaktighet. Att identifiera för patienten meningsfulla aktiviteter och därefter 

utforma en målinriktad intervention är viktiga faktorer för att patienten skall uppleva 

tillfredställelse och delaktighet (Fisher, 1998 & 2006). Den terapeutiska kontakten ligger till 

grund för att skapa den bästa förutsättningen för de arbetsterapeutiska interventionerna i 

patient arbetet(Trombley,1995). 

 

Metod 

Det bedömningsinstrument som använts i aktuell studie är Quick DASH som förekommer 

frekvent i vetenskapliga studier av övre extremitetsskador bland annat i studier av Vadstrup et 

al. (2009), Vermulen et al. (2009), Heyworth et al. (2009). Quick DASH är reliabilitets testat 

och validerat. (Gummesson et al. 2006). Frågorna gällande aktiviteter och symtom i 

hälsoenkäten representerar enligt författaren även de svårigheter med aktiviteter och symtom 

som patienter opererade med tumbasartroplastik kan ha1 till 2 år efter operation, vilket tyder 

på en god validitet och reliabilitet i aktuell studie. Quick DASH är i förhållande till urvalet i 

aktuell studie relevant för patientgruppen och hälsoenkäten är lätt för patienten att fylla i, 

vilket en svarsfrekvens på 91 % tyder på. Quick DASH kan inte fånga alla aktiviteter som 

personer kan ha svårt att utföra, men är ett väl anpassat instrument som fångar meningsfulla 
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aktiviteter som i grunden är arbetsterapins centrala värderingar (Alotaibi, 2008). Hälsoenkäten 

är även lätt för behandlaren att administrera och den rekommenderas som utfallsmått då 

instrumentet är känsligt över tid och dess psykometriska egenskaper är goda.  Quick DASH 

kan vara av stort värde i den klientcentrerade behandlingen för att det ger en god bild av 

patientens aktivitetsförmåga även över tid. Enligt Axelsson (2007) är instrumentet ett 

användbart redskap vid behovsinventering inför val av arbetsterapeutiska interventioner och 

som utfallsmått vid interventionsstudier. En svaghet i studien var att endast använda den 

självskattade hälsoenkäten Quick DASH. I de allra flesta studier mäts patienterna även på 

kroppsfunktionsnivå enligt ICF. Denna studie begränsade och valde att inte att mäta rörlighet 

och styrka, då det hade blivit en alltför omfattande studie. Detta faktum kan minska 

validiteten i aktuell studie jämfört med andra studier där mätningar på kroppsfunktionsnivå 

utförts. Det är av stor vikt för arbetsterapeuter att mäta förändringar på kroppsfunktionsnivå 

om vi skall kunna påvisa effekten av våra behandlingar och jämföra resultat med andra 

studier. Trots avsaknad av mätningar gällande rörlighet och styrka ger dock DASH en god 

bild av aktivitetsförmåga/ symtom. Kanske skulle det kunna vara tillräckligt med mätningar 

på aktivitetsnivå då det säger mycket om en patients aktivitetsförmåga, kanske mer än mått av 

rörlighet och styrka? Enligt Jester et al. (2005) påvisar han i en studie att det inte fanns någon 

korrelation mellan DASH score och rörlighet men ett svagt samband till greppstyrka. Han 

menar att när det bevisats att ledrörlighet inte kan fånga patientens aktivitetsbegränsningar 

adekvat kan man diskutera betydelse av mätningar inför framtiden.  

Resultatet av studien kan ha påverkats av att det har varit två operatörer och att författaren har 

haft många av patienterna i den efterföljande rehabiliteringen. 

 

Praktiska implikationer och fortsatta studier. 

Hälsoenkäten Quick DASH är lätt för patienten att fylla i och lätt för behandlaren att använda. 

Den kan belysa dimensioner av hälsorelaterad livskvalité och vara till god hjälp i det kliniska 

arbetet för att dels få ett utgångsvärde preoperativt av den självskattade aktivitetsförmågan/ 

symtomen och för att sedan påvisa effekten efter operation och även kunna ta hjälp i 

interventionerna med den efterföljande klientcentrerade rehabiliteringen. Studiens resultat 

påvisade liknade resultat av aktivitetsförmågan som flertalet av motsvarande studier i aktuell 

rapport. En uppföljning efter 6 till 12 månader för patienter som opererats med 
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tumbasartroplastik skulle även vara av värde för att kunna kartlägga aktivitetsnedsättning och 

vid behov erbjuda kompensatorisk behandling.  

Troligen har smärta till en stor del att göra med om patienter är nöjda eller inte nöjda med 

operationen. Det vore av stort intresse att göra en jämförande kvalitativ studie mellan faktorer 

som gör att patienterna är nöjda eller inte nöjda med sin tumbasartroplastik. I en sådan studie 

skulle även upplevelsen av gipstiden, med den kortare och den längre gipsperioden skulle 

kunna ge ökad kunskap vad som är att föredra för patientens välbefinnande. 

 

 Sammanfattning: Medianen av den självskattade aktivitetsförmågan mätt med Quick DASH 

score var 11,4 poäng 1 till 2 år efter tumbas artroplastik.  Hälften av patienterna hade en 

Quick DASH score under medianvärdet 11, 4. Det finns ett svagt positivt signifikant samband 

mellan aktivitetsförmåga och antalet behandlingar hos arbetsterapeut. Det finns inget 

samband mellan antalet dagar i gips och aktivitetsförmåga, eller samband mellan antalet dagar 

i gips och antalet arbetsterapeut behandlingar. Av antalet patienter i studien var 86 % nöjda 

med operationen. Den enskilt svåraste aktiviteten att utföra i Quick DASH var att öppna en 

burk eller hårt åtsittande lock. 
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Uppföljning efter tumbasoperation                                                              Bil. 2 

Ålder …….    Kön ……. 

 

Ringa in rätt svar. Endast ett svarsalternativ. 

Hur var din situation innan operationen?   

Arbetade:   JA  NEJ 

Sjukskriven:  JA NEJ 

Pensionär:   JA NEJ 

 

Är du nöjd med operationen? JA NEJ 

 

Om nej- vad saknas? 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

......................................................................................... 

 

Hur är din situation idag? 

Arbetar:  JA          omfattning i %...... NEJ 

Pensionär:  JA NEJ 

Annat:__________________________________________________________ 

Om sjukskriven;  orsak-

_____________________________________________ 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN  
     10100131  



 

28 

 

 

     Uppsala 20100131   Bilaga 3  

 

Information och förfrågan om medverkan i forskningsprojekt.  

Ett forskningsprojekt görs på arbetsterapi programmet på institutionen för hälsovetenskap, 

Luleå tekniska universitet. 

Ett intresse har länge funnits att följa patienter 1 år efter operationen för att ta del av 

aktivitetsförmåga, symtom och smärta. Syftet med studien är att ta reda på hur Du mår 

idag efter din tumoperation. 

Ditt namn har jag fått från patientjournalen då du opererades med tumbas artroplastik under 

2008 på Elisabeth sjukhuset. Din identitet kommer inte att synas på enkäterna och kommer 

endast att kunna identifieras av författaren genom en kodningslista. 

Hur går studien till: Om Du väljer att delta fyller Du i den bifogade hälsoenkäten Quick 

Dash, som berör Dina symtom och Din förmåga att utföra vissa aktiviteter samt försättsbladet 

med frågor om ålder, kön och återgång till arbete. Frankerat svarskuvert bifogas och 

påminnelse kommer att skickas efter 2 veckor.  

Frivilligt deltagande: Deltagandet i forskningsprojektet är frivilligt. Eventuellt nuvarande 

eller kommande vård och rehabilitering kommer inte att påverkas om du väljer att inte 

medverka eller avbryta medverkan.  

Hantering av data och sekretess: De uppgifter vi samlar in om Dig och Dina svar kommer 

att behandlas så att inga obehöriga kan ta del av dem. Jämförande data analyser kommer att 

göras av materialet. Resultatet kommer att presenteras på gruppnivå vilket gör att Dina svar 

inte kan identifieras i resultatet. 

Studien kommer när den blir färdig att publiceras och finnas tillgänglig via Luleå tekniska 

universitets hemsida (http://epubl.ltu.se) 

För mer information ring arbetsterapeut Anna Norberg 018-18 88 45 

Med vänlig hälsning 

 

Anna Norberg leg.arbetsterapeut   Stefan Nilsson verksamhetschef 

 

 

 


