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Sammanfattning 

Bakgrund: Distal radiusfraktur (DRF) är en vanligt förekommande fraktur med en incidens i 

Sverige på 31-32 per10000 personår. Många personer upplever kvarstående besvär efter utläkt 

fraktur och i dagsläget saknas evidens kring optimal behandling och rehabilitering. Fler 

studier har konstaterat kvarstående symtom som nedsatt greppstyrka och rörlighet samt 

smärta.  

Syfte: Syftet med aktuell studie var att undersöka specifik rörlighet 6 månader efter distal 

radiusfraktur. Jämförelser gjordes med andra utfallsmått på rörlighet, styrka och funktion.  

Metod: Utifrån en tvärsnittsdesign undersöktes 11 personer över 18 år som ådragit sig en 

DRF och behandlats för den under mars-maj 2016. Utfallsmått var specifik ledrörlighet testat 

utifrån Kaltenborns metod för ledundersökning. Detta jämfördes med uppmätt greppstyrka, 

angulär aktiv och passiv rörlighet samt subjektiv funktionsskattning DASH och PRWE. 

Sensomotorik och upplevelse av denna adresserades också. 

Resultat: Hos samtliga personer sågs hög grad av funktionsinskränkningar i samtliga 

utfallsmått, förutom hos de två av deltagarna som uppgav att de i princip var återställda. Hos 

dessa personer noterades inga nedsättningar i specifik ledrörlighet trots att även de hade 

nedsatt greppstyrka och inskränkt angulär rörlighet.  

Slutsats: Trots ett litet deltagarantal fanns en indikation på att specifik ledrörlighet kan vara 

en faktor i kvarstående funktionsinskränkning. Inget samband noterades mellan funktion, 

rörlighet och greppstyrka. Fler studier bör framöver utforska detta samband samt undersöka 

effekten av specifik behandling av rörelseinskränkningarna. Personer som ådragit sig en DRF 

bör följas upp närmare avseende rörelseförutsättningar och behandlingen därefter behöver 

vara mer specifik än idag. Här bör fysioterapeuter med utbildning inom OMT vara en 

självklar del i vårdkedjan. 
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Abstract 

Background: A fracture of the distal radius (DRF) is a common fracture with an incidence 

rate about 31-32 per 10000 pyr. Many suffer from residual pain and loss of function, grip 

strength and decreased range of motion. There is a lack of evidence according to optimal 

treatment and rehabilitation.  

Aim: The aim of the current study was to examine accessory joint function in the wrist 6 

months after DRF. The results were compared to angular joint motion, grip strength and self-

assessed function. 

Method: A cross-sectional approach was used. Eleven adult subjects with a distal radius 

fracture were included in the study. The outcome measure specific accessory motion was 

compared to active and passive range of motion, grip strength, function (DASH and PRWE). 

Sensorimotor function was also addressed. 

Results: All of the subjects had residual restrictions in all of the outcomes measured, except 

for two subjects who rated normal function according to DASH and PRWE. These subjects 

had normal accessory motion in the examined joints, though restricted grip strength and range 

of motion was prevalent.  

Conclusion: Though the sample size in this study was small there is an indication that 

accessory motion could be correlated to residual restriction of function 6 months after a DRF. 

No correlations is seen between angular range of motion, grip strength and normalised 

function. Further studies are advocated to study this trend and the possible correlations with 

residual loss of function and treatment of restrictions. These patients tends to be unexamined 

according to specific joint motion in clinics today. They need to be examined and treated 

more specific according to these findings, preferably by physiotherapists specialised within 

OMT. 

 

 

Keywords: OMT, physiotherapy, distal radius fracture, accessory joint function, sensorimotor 

function,  
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Förord 

Det här arbetet har sitt ursprung i en ansats att belysa kvarstående funktionsinskränkningar i 

handen efter utläkt distal radiusfraktur utifrån ett OMT-perspektiv. I dagsläget står Region 

Norrbotten inför en förändring av sina rutiner angående avgipsning och uppföljning av dessa 

patienter. Samtidigt påvisar senaste forskningen att en stor del av dessa patienter lider av 

kvarstående funktionsbegränsningar vilket inte syns i kliniska riktlinjer. Här saknas dessutom 

nationella vårdprogram för omhändertagande av dessa patienter. Frågan är på vilket sätt vi 

kan nå ett bättre omhändertagande av dessa patienter samt vilka faktorer som idag avgör 

funktionsutfall efter fraktur. 

Bakgrunden till arbetet är tänkt att ge en så omfattande förförståelse som möjligt för 

kunskapsområdets olika fält. Det redogörs relativt grundläggande för handledens uppbyggnad 

och funktion. Fokus ligger på ledfunktion och dess mekanik. Begreppet sensomotorisk 

förmåga belyses och förklaras eftersom det också är en del i själva studien. 

Epidemiologiska fakta kring distal radiusfraktur adresseras för att ge en bild av hur 

förekommande frakturen är i Sverige samt även kring olika behandlingsalternativ. Därefter 

omnämns relaterade skador som kan uppstå i samband med själv frakturen samt under 

gipstiden, vilket är en viktig faktor att ha förståelse för i kliniken. Här redogörs även för vad 

forskningen säger man kan förvänta sig avseende handfunktion och smärta efter utläkt fraktur.  

En förklaring av ämnet fysioterapi och specialistområdet ortopedisk manuell terapi har fått ta 

plats i arbetet för att skapa en bild av hur fysioterapeuter ser på funktion och funktionsbortfall 

och hur denna kompetens kan vara till gagn för dessa patienter som ådragit sig en distal 

radiusfraktur. 

Som en sammanfattning av bakgrunden och inledning till syftet med arbetet redogörs för hur 

rehabiliteringen ser ut i dag utifrån olika regionala vårdprogram samt vad Cochrane kommit 

fram till via systematiskt granskande av forskning som gjorts genom åren. Förhoppningen 

med arbetet är att det kan bidra till kunskapsutveckling inom ämnet samt ett förbättrat 

omhändertagande av dessa patienter.  
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Handledens uppbyggnad och funktion 

Den mänskliga handen är en komplex struktur. Den är uppbyggd som ett verktyg för att 

generera kraft såväl som att hantera finmotoriska uppgifter. Den fungerar samtidigt som ett 

sinnesorgan då den har en tät uppbyggnad av känselceller för oss att uppleva, tolka och beröra 

vår omgivning. Handens successiva evolution har bidragit till hjärnans möjlighet att utvecklas 

och vice versa.  

Handens kraftfulla muskler är lokaliserade i underarmen och fäster in på olika ben i handen 

via långa senor. Placeringen av musklerna i underarmen gör att de på både flexor- och 

extensorsidan kan generera stor kraft mellan handen och resten av kroppen. Detta genererar 

hög komprimerande belastning i handleden.  Små mer finmotoriska muskler som lumbricaler 

och interosséer är lokaliserade lednära i handen för att därigenom generera precision i 

rörelser.  

Handleden fungerar som justerare av längd- spänningsförhållande i musklerna som löper från 

underarm till hand (Levangie). Den distala ledytan i handleden består av carpalbenen, en 

enhet som positionerar handen i olika funktionella lägen. Carpalbenen kan i sig delas in i 

mindre enheter; bland annat en proximal och en distal rad.  

 

 

S = Scaphoideum  

L = Lunatum 

T= Triquetrum 

P = Pisiforme 

D = intraartikulär disk 

T3 = trapezium 

T2 = trapezoideum 

C = Capitatum 

H = Hamatum 

 

Figur 1. Carpalbenen - från dorsalsidan på höger hand (Kaltenborn, 2011). Bilden är återgiven med 

tillstånd från Kaltenborn. 
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Själva funktionen och rörelserna mellan carpalbenen är inte helt klarlagd. En studie har 

påvisat att lunatum och capitatum fungerar tillsammans med andra metacarpalbenet som en 

stabil central pelare för hela handen. Capitatum, hamatum och trapezoideum fungerar som en 

stabil enhet utan större rörelser inbördes. Scaphoideums främsta uppgift är att stabilisera 

proximala och distala raden och triquetrum fungerar som broms i radialdeviation. Detta 

genom att stabila ledband sammanbinder triquetrum med dorsala sidan av radius, se figur 2 

(Sandow, Fisher, Howard, & Papas, 2014). 

                                           

Figur 2. Handens centrala pelare (Sandow et al., 2014). Bilden är återgiven med tillstånd av SAGE 

publishing. 

Angulärt rörelseomfång och translatorisk rörlighet 

I en led finns både angulär och translatorisk rörelse (Kaltenborn, 2011). Angulär rörlighet 

innebär att vinkeln mellan ledytorna förändras vid rörelse – t.ex. vid flexion och extension i 

handleden. En förutsättning för att angulära rörelser kan ske i en led är att det finns en grad av 

translatorisk rörlighet, vilket består av glidning eller rullning i leden parallellt med ledytorna. 

Detta sker för att få ut optimalt omfång i rörelsen samtidigt som ledytorna fortfarande har en 

stabil kontakt mot varandra. Denna glidförmåga kan i ett för leden avspänt läge specifikt 

undersökas via manuella glidningar parallellt eller vinkelrätt mot den konkava ledytan som 

benämns behandlingsplanet. Specifikt hur dessa translatoriska (även kallat accessoriska) 

rörelser fungerar förklaras via konvex-konkavregeln (Kaltenborn, 2011; Schomacher, 2009). 

Dessa translatoriska rörelser spelar en viktig roll för en god ledfunktion.  
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Konkavregeln: Den konkava ledytan glider i 
samma riktning som den angulära rörelsen. 

 

Konvexregeln: Den konvexa ledytan glider i 
motsatt riktning som den angulära rörelsen. 

 

Figur 3. Konvexkonkav- regeln (Kaltenborn, 2011). Bilden är återgiven med tillstånd av Kaltenborn. 

 

Datortomografiska bilder av handleden visar en kinetisk modell för hur carpalbenen rör sig i 

förhållande till varandra under ulnar- och radialdeviation (fig. 4). Den proximala raden av ben 

rör sig radialt vid ulnardeviation och ulnart vid radialdeviation medan den distala raden rör sig 

tvärtom – åt samma håll som rörelsen utförs. Det innebär att dessa två rader av carpalben rör 

sig helt motsatt till varandra i samband med dessa rörelser (Sandow et al., 2014).  

 

                      

Figur 4.  Distala och proximala radens motsatta rörelser (Sandow et al., 2014). Bilden år återgiven 

med tillstånd av SAGE publishing. 

Sensomotorisk funktion 

För att väva samman led- och muskelförutsättning till ändamålsenlig rörelse krävs motorisk 

funktion och motorisk kontroll. Shumway-Cook och Wollacott definierar motorisk kontroll 

som ”förmågan att reglera och rikta de olika mekanismerna nödvändiga för rörelse” 

(Shumway-Cook & Woollacott, 1995). Sensomotorisk funktion är ett samlingsbegrepp som 
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inrymmer en kombination av sensorisk information, motoriska strategier och centrala 

kontrollsystem (Proske & Gandevia, 2009).  

En del av den sensoriska informationen är proprioception vilket är förmågan att känna sin 

kropps position och rörelse i rummet utan visuell information. Förutsättningar för 

proprioception innebär att mekanoreceptorer känsliga för tryck, rörelse och hastighet finns 

representerade i leder och intilliggande ledband och muskler. På senare tid har det påvisats att 

de flesta receptorer finns representerade i ledband och muskler snarare än i själv leden 

(Proske & Gandevia, 2009). Proprioceptionen kan delas in i kinestesi, ledpositionssinne (joint 

position sense, JPS) och neuromuskulär kontroll (Hagert, 2010). Kinestesi innebär förmågan 

att upptäcka och känna rörelse kring en led. Normalt sett registreras denna rörelse i 

muskelspolarna men i fingrarna är det primärt receptorer i huden som registrerar denna rörelse 

då de flesta muskler sitter långt från lederna. JPS innebär förmågan att känna av statiska 

ledpositioner och att kunna positionera vald led i förutbestämd position. JPS är kopplat till 

receptorer i musklerna. Neuromuskulär kontroll är sammansatt av spinala reflexer samt 

centrala mekanismer för planering, förväntning, tolkning av och utförande av kontroll av led 

(Hagert, 2010; Lephart & Fu, 2000). Avseende statisk och dynamisk stabilitet i carpalbenen är 

proprioceptionen från ledband och ledkapsel avgörande för en god funktion (Hagert, Lluch, & 

Rein, 2016) 

Som en grund för optimal handfunktion krävs således väl fungerande rörlighet likväl som 

belastningsförmåga och motorisk kontroll. Olika skador och frakturer kan möjligtvis försämra 

denna förmåga.  

Distal radiusfraktur 

Distal radiusfraktur (DRF) är en vanligt förekommande fraktur med en total incidens i Sverige 

kring 31-32 per 10000 personår (Mellstrand Navarro, Pettersson, Tornqvist, & Ponzer, 2014; 

Wilcke, Hammarberg, & Adolphson, 2013). Incidenskurvan har två toppar med en topp i 

yngre tonåren och en bland äldre över 80 år. Bland barn är frakturen ofta relaterad till 

sportskador medan den bland yngre vuxna är relaterad till högenergitrauma samt bland äldre 

oftast till fallolyckor (Wilcke, 2013).   

Behandlingen är endera konservativ eller kirurgisk. Målet för behandling är att återställa så 

normala ledvinklar och rörelseaxlar som möjligt för att bibehålla optimal handfunktion. 
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Behandling av handledsfrakturer grundar sig på flera faktorer såsom frakturtyp, ålder och 

funktionsnivå på patient. Enligt Region Norrbottens vårdprogram framgår att stabil fraktur 

behandlas med gips eller skena i 4 veckor. Instabila frakturer behandlas alternativt med stift 

och/eller extern fixation 4-6 veckor alternativt med volarplatta (Levangie, ; Sundelin, 2014). 

Mellan 2005 och 2010 ökade användningen av volarplatta vid stabilisering av fraktur och det 

är i dagsläget den vanligaste operationsmetoden (Mellstrand Navarro et al., 2014; Möller, 

2014). Fixationstiden efter en sådan operation varierar mellan 10 dagar till 3 veckor. Efter 

immobilisering samordnas återbesök för avgipsning med arbetsterapeut eller 

fysioterapeut/sjukgymnast på ortopedkliniken som initierar rörelseträning och instruerar 

hemövningar. Enligt vårdprogram från Stockholms region ser behandlingsriktlinjerna 

likartade ut som i Norrbotten. Där beskrivs att tränings- och funktionskontroll görs 6-10 

veckor efter fraktur hos arbetsterapeut eller fysioterapeut (Schmalholz & Printz, 2015). Till 

dags dato saknas nationella vårdprogram för behandling av DRF. 

Relaterade skador 

I samband med en DRF kan det även finnas andra skador på intilliggande strukturer. Det kan 

förekomma skador på ledband och brosk samt frakturer av carpalben (Heo et al., 2013; 

Nakanishi, Yajima, & Kisanuki, 2014; Rosenthal, Schwartz, Phillips, & Jupiter, 1983). En del 

av dessa är svåra att upptäcka på en konventionell röntgen och kan i sig leda till kvarstående 

problem. Det finns tre viktiga ledbandskomplex som man noterat kan skadas i samband med 

en handledsfraktur: Det rör sig om triangular fibrocartilage complex (TFCC), scapholunate 

interosseus ligament (SLIL) samt lunotriquetral interosseus ligament (LTIL) (Desai, Kamal, 

& Richard, 2015; Lindau, Arner, & Hagberg, 1997).  I en studie påvisades att av samtliga 

personer som opererats för sin DRF fanns skador på något av de viktiga ledbandskomplexen 

hos 81 % av dem, oavsett vilken typ av gradering frakturen haft (Takeshi, Toshikazu, Takaji, 

Hiroshi, & Naoyuki, 2013).  Det finns även en studie som påvisat förekomst av ruptur av 

extensor pollicis longus (EPL) efter DRF där det bland odislocerade frakturer hittades 5 % 

EPL-rupturer som skett efter frakturen. (Roth, Blazar, Earp, Han, & Leung, 2012).  

Handfunktion och smärta efter utläkt fraktur 

Olika studier pekar på varierande resultat efter utläkt radiusfraktur. McDermid et al påstår att 

normal tid för utläkning och återhämtning är mellan två till sex månader. De flesta svårare 
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symtom har normalt sett klingat av efter två månader och minoriteten av patienterna har 

kvarstående symtom med smärta och funktionsinskränkning efter sex månader (MacDermid, 

Roth, & Richards, 2003). Fler och nyare studier pekar i motsats till detta på att det ofta 

förekommer kvarstående smärta, funktionsinskränkning, nedsatt sensibilitet och nedsatt 

sensomotorik efter utläkt DRF. (Karagiannopoulos, Sitler, Michlovitz, & Tierney, 2013; 

Moore Catherine & Leonardi-Bee Jo, 2008; Ydreborg, Engstrand, Steinvall, & Larsson, 

2015).   

Fysioterapi och specialistområdet ortopedisk manuell terapi 

Fysioterapi som profession utgår från människan som en biopsykosocial varelse.  Hälsa och 

läkning stimuleras genom terapeutiska rörelser och tar avstamp i kunskapen att människan har 

möjlighet att med rörelse själv påverka sin hälsa.  Centrala begrepp inom fysioterapi är kropp, 

rörelse, funktion och interaktion. Fysioterapins område handlar om funktionsnedsättningar 

och smärta som på olika sätt manifesterar sig i kroppen.   

Rörelse är ett grundläggande begrepp som handlar om människans förutsättningar att 

interagera med sin omgivning på olika sätt.  För att göra rörelse möjligt krävs 

rörelseförutsättningar i form av en fungerande rörelse- stödjeapparat vilken består av våra 

neuromuskuloskeletala delar tillsammans med de fysiologiska processerna. Rörelseförmåga är 

när vi använder våra rörelseförutsättningar till meningsfulla aktiviteter, t.ex att dricka ur ett 

glas eller kamma håret. Därutöver har vi vårt rörelsebeteende som styr våra rörelser 

ändamålsenligt utifrån vår omgivning och våra målsättningar (Broberg, 2010).  Fysioterapi 

som profession har många olika arbetsfält och specialistområden men gemensamt för dem alla 

är de fyra centrala begreppen ovan. 

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) är ett specialistområde inom fysioterapi som innefattar 

fördjupad kunskap i undersökning, diagnosticering och behandling av neuromuskuloskeletala 

funktionsnedsättningar i kroppen. Behandlingarna innefattar manuella tekniker, terapeutisk 

träning, hälsopromotion och prevention. Undersökning sker av rörelseförutsättningar och 

rörelseförmåga och bygger på patientens självuppsatta mål utifrån sitt rörelsebeteende. 

Behandlingen syftar till att skapa förutsättningar för en optimal och ändamålsenlig 

rörelseförmåga utifrån individens behov och önskningar (IFOMT, 2016; Kaltenborn, 2011).  
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Vid klinisk undersökning av rörelseförutsättningar utifrån ett OMT-perspektiv undersöks 

aktiva och passiva angulära rörelser, specifik ledfunktion via ledspel, end-feel i ledens 

ytterläge, translatorisk rörelse i form av glidning och traktion samt kompression (Kaltenborn, 

2011; Schomacher, 2009). Även intilliggande muskulatur, ligament, senor och nerver bedöms 

utifrån funktion samt dess rörlighet i relation till angränsande strukturer.  Bedömning sker 

utifrån ett kliniskt resonemang där sammanvägning av fynd i anamnes och undersökning sker 

tillsammans med aktuell smärtbild. Behandlingsupplägg planeras tillsammans med patienten 

utifrån dennes personliga behov och målsättningar. 

Rehabilitering efter distal radiusfraktur 

Vanligt förekommande regim efter avgipsning är rådgivning och aktiva insatser såsom 

träning, oftast i form av hemträning (Bruder, Taylor, Dodd, & Shields, 2013).  Uppföljning 

görs av fysioterapeut eller arbetsterapeut. Vid tiden för aktuell studie saknas nationella 

riktlinjer avseende hur dessa patienter ska följas upp på bästa sätt och varje region i landet har 

sina egna rutiner för detta. I de regionspecifika behandlingsriktlinjerna saknas dessutom 

specifika direktiv avseende efterföljande rehabilitering efter utläkt DRF (Engkvist, Thorin-

Ricknert, & Engström, 2011; Sundelin, 2014). Som försäkringsmedicinskt stöd informerar 

Socialstyrelsen att personer som är beroende av sin frakturerade hand i sitt arbete är 

oförmögen till arbete upp till 12 veckor efter frakturtillfället, därefter beräknas återgång till 

arbete (Socialstyrelsen.2016).  

Enligt Cochrane som 2015 genomfört en systematisk granskning konstateras att det saknas en 

stabil kunskapsbas avseende effektiv rehabilitering efter DRF. Av de 23 studier de inkluderat 

i sin granskning håller samtliga låg eller mycket låg kvalitet. Däremot så efterfrågar de innan 

ytterligare större och bättre studier genomförs på interventioner att mer forskning görs för att 

belysa de viktigaste forskningsfrågorna (Handoll & Elliott, 2015). De vanligaste kliniska 

utfallsmått som använts hittills i forskning kring DRF de senaste 25 åren är röntgen, 

greppstyrka, rörelseomfång, smärta samt olika former av självskattningsformulär för funktion 

(Goldhahn, Beaton, Ladd, Macdermid, & Hoang-Kim, 2014). Undersökning av specifik 

ledfunktion i distal radioulnarled, radiocarpalled samt specifik rörlighet mellan de olika 

carpalbenen är fram till idag outforskat område inom DRF. Mer kunskap inom området kan 

förhoppningsvis bidra till en ökad specificitet i framtida forskning. 
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Syfte 

Syftet med aktuell studie var att belysa handfunktionen efter DRF ur ett nytt perspektiv. Fram 

till nu saknas kunskap om specifika rörelseförutsättningar på strukturnivå. Förhoppningen är 

att kunskap kring detta kan bidra till ett bättre och mer effektivt omhändertagande av dessa 

patienter samt en utökad kunskapsbas för vidare forskning. Syftet var således att undersöka 

specifik rörlighet 6 månader efter distal radiusfraktur. Samband undersöktes med andra 

uppmätta mått på rörlighet, styrka och funktion. 

Frågeställningar 

Finns det kvarstående funktionsinskränkningar i specifik ledrörlighet? 

Finns det kvarstående inskränkningar avseende angulär rörlighet, greppstyrka och självskattad 

funktion?  

Finns det något samband mellan specifik ledrörlighet och övriga uppmätta utfallsmått?  

Hur upplevs sensomotoriken i frakturerad hand? 

Metod 

Design  

Studien genomfördes med en tvärsnittsdesign. 

Deltagare 

Inklusionskriterier var vuxna från 18 års ålder och uppåt som behandlats konservativt eller 

kirurgiskt för distal radiusfraktur. Aktuella diagnoskoder var s52.50/51 distal radiusfraktur 

samt s.52.60/61 distal radius- och ulnafraktur. Deltagare skulle behärska svenska språket i tal 

och skrift, kunna ta till sig instruktioner och utifrån dem genomföra test, redogöra adekvat på 

frågor samt kunna ta sig till lokal för undersökning. Personer i särskilt boende exkluderades. 

Deltagare rekryterades från ortopedmottagningen på Gällivare. I samband med avgipsning hos 

sjukgymnast/fysioterapeut fick samtliga personer som mötte inklusionskriterierna muntlig och 

skriftlig information om studien. I figur 5 redogörs för rekryteringen av deltagare. 
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Figur 5. Flödesschema över insamling av deltagare 

*En person exkluderades (D4) under mättillfället p.g.a. funktionsnedsättning som omöjliggjorde 

deltagande. 

**Två deltagare (D3 & D8) hade sedan tidigare skador/besvär i sin icke-frakturerade hand vilket gjorde 

att de (icke-frakturerade) händerna exkluderades ur jämförande analyser. 

 

Mätmetoder 

DASH 

Självskattad funktion och symtom/smärta i övre extremitet mättes med 

självskattningsformuläret Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH), se bilaga 3. 

Formuläret omfattar 30 frågor som vardera besvaras på en skala mellan 1-5. Ett (1) 

representerar ingen svårighet/ingen smärta och 5 representerar omöjligt att göra/mycket svår 

smärta. Summan av svaren adderas och delas med antal besvarade frågor. Därefter 

subtraheras 1 från siffran och återstående värde multipliceras med 25. Skalan sträcker sig från 

15 
överrapporteras  

 överrapp 

15 brevkallas 
160906 

12 deltar i mätning 

161004 -161011 

3 avböjer 

deltagande 

11 inkluderas 

i studien 
1 exkluderas*  

11 DRF 
analyseras 

9 icke-frakturerade 
händer analyseras** 
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0-100 (0= normal funktion, 100=maximal inskränkt funktion). Instrumentet har god test-retest 

reliabilitet och validitet (Atroshi, Gummesson, Andersson, Dahlgren, & Johansson, 2000).  

PRWE 

Självskattad funktion och smärta i handleden mättes också med självskattningsformuläret 

Patient-rated wrist evaluation som avser att mäta aktuell hands funktion, se bilaga 4.  

Formuläret innefattar totalt 15 frågor uppdelat i grupperingarna smärta och funktion. 

Graderingen på varje fråga sträcker sig mellan 0 (ingen smärta/inga besvär) till 10 (värsta 

tänkbara smärta/omöjligt att utföra). Summan för smärtdelen kan bli maximalt 50 och 

summan för funktionsdelen detsamma. Funktionsdelens totalsumma divideras med två med 

tanke på att frågorna är dubbelt så många. Skalan sträcker sig således från 0-100 där 0 

indikerar fullgod handfunktion och 100 indikerar maximal smärta och funktionsinskränkning 

(Mellstrand Navarro, Ponzer, Törnkvist, Ahrengart, & Bergström, 2011). PRWE är ett 

validerat och reliabelt mätinstrument för att följa upp handfunktion efter distal radiusfraktur 

(Changulani, Okonkwo, Keswani, & Kalairajah, 2008) 

goniometer 

Aktiv och passiv rörlighet mättes med goniometer. Mätinstrumentet har en god validitet och 

reliabilitet och en accepterad mätdifferens på 5 grader (Horger, 1990). Varje mätning 

genomfördes två gånger, direkt efter varandra. Medelvärdet av mätningarna användes. Den 

icke-frakturerade handen mättes först. Proceduren för mätningarna var; 

1) Deltagaren satt bekvämt med underarmarna avlastade på stolens armstöd. Mätningarna 

för palmarflexion mättes med dorsal position av goniometer. Vinkeln uppmättes 

mellan underarmens längslinje och tredje metacarpalbenet. Dorsalextension mättes 

med volar position av goniometern och vinkeln mättes mellan underarmens längslinje 

samt tredje metacarpofalangealleden (Carter et al., 2009; Lastayo & Wheeler, 1994) 

Först mättes aktiv palmarflexion samt dorsalextension i icke-frakturerad hand, därefter 

passiv rörlighet av samma rörelser. Efter det upprepades samma sekvens på 

frakturerad hand. 

2) Personen stående med 90 graders flexion i armbågarna och avspända skuldror. Handen 

i neutralläge så tummen pekar rakt upp. Aktiv supination där goniometern lades längs 

ulnara sidan av underarmen i anslutning till processus styloideus ulna. Mätstickan 
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riktning nedåt golvet uppskattningsvis i linje med överarmen. Utgångsläget mättes i 

linje med överarmen och vinkeln från proc styloideus ulna över palmarsidan i linje 

med radiocarpalleden. Vid pronation lades mätstickan på ulnara sidan av handleden 

med ena linjen över dorsalsidan av handleden.  Procedur som beskrivet i föregående 

mätning.  

Zig-zac test 

Sensomotorisk funktion testades med zig-zac test (Karvelis, Röijezon, Faleij, Georgoulas, & 

Nikolakopoulos ). Testpersonen sittande i stol med underarmarna vilandes på armstöden och 

armbågen i 90 grader och avslappnade axlar. Handen i neutralposition med lätt extension och 

ulnardeviation, tummen överst pekandes rakt fram med lätt grepp om laserpekaren. Måltavlan 

placerades på väggen med mitten i den punkt som lystes upp från patientens neutralläge. 

Måltavlan placerades 1 meter från laserpekaren. Deltagaren instruerades om 

tillvägagångssättet och fick genomföra en testomgång med varje hand för att bekanta sig med 

uppgiften. Instruktionen var att följa den svarta linjen så noggrant som möjligt och följa 

mönstret. Aktuell testomgång avslutades när deltagaren var åter vid startpunkten och 

laserpekaren släcktes då. Testet genomfördes med en självvald bekväm hastighet. Fyra 

testomgångar genomfördes, först två med icke-frakturerad hand och därefter två med 

frakturerad hand. En testomgång från höger till vänster och en från vänster till höger. Testen 

filmades med en mobiltelefonkamera som placerats på tripod på stadigt underlag. Den 

placerades så rakt bakom deltagaren som möjligt. Hela testtavlan är synlig i samtliga 

bilder/filmer. Efter testets genomförande ställdes frågan om personen upplevt någon skillnad i 

genomförandet av testet med de båda händerna och hur skillnaden i så fall kunde beskrivas. 

Specifik ledundersökning 

Specifik rörlighet i distal underarm, radiocarpalled och carpalleder undersöktes utifrån 

Kaltenborns metod för specifik ledundersökning. Deltagaren placerades här sittandes i stol 

med underarmarna vilande på armstöden. Max två leder i icke-frakturerad hand undersöktes i 

följd för att därefter direkt jämföras med frakturerad hand. Bedömning av rörligheten gjordes 

i relation till den odrabbade handen och bedömdes likvärdig, minskad eller ökad.  Max 5 

glidningar genomfördes för att minska risk att påverka ledrörligheten. Här noterades om det 

förelåg smärta i samband med någon ledrörelse eller palpation. End-feel bedömdes inte. 
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Vigorimeter 

Testproceduren avslutades med ett test av greppstyrka med en Vigorimeter. Sittandes med 

underarmarna vilandes på armstöd genomfördes tre maxtest av greppstyrka med varje hand. 

Testet genomfördes genom att trycka på en gummiboll kopplad till en tryckmätare som 

registrerar kPa. Cirka 10-15 sekunders vila genomfördes mellan testen. Medelvärdet av de tre 

försöken användes i analysen av resultatet för respektive frakturerad som icke-frakturerad 

hand.  

Procedur 

Innan studien startades skickades förfrågan om godkännande för genomförande till 

verksamhetschef på aktuell mottagning (se bilaga 1). Efter godkännande påbörjades 

rekrytering av deltagare (fig.5). Information om studien och inklusions- och 

exklusionskriterier gavs till de fysioterapeuter som skötte avgipsningarna på 

ortopedmottagningen. De personer som var intresserade av deltagande fick ett 

informationsbrev (se bilaga 2) med sig hem och överrapporterades till författaren. Därefter 

kontaktades de av författaren per telefon med information om att brevkallelse skulle utgå när 

det var dags för mättillfället. Informationsbrevet och talong för informerat samtycke gick ut 

med post i samband med tidsbokning för mätning. Deltagarna ombads ta med underskrivet 

samtycke (se bilaga 3) till mättillfället. Mätningarna skedde 6 månader efter frakturtillfället 

och genomfördes av författaren. Besöket med samtliga mätningar genomfördes på en timme. 

Samma person har gjort samtliga mätningar och analyserat materialet. 

Analys 

Deskriptiva analyser är framtagna i programmet SPSS. Demografisk data över deltagarna 

presenteras samt hur handfunktionen sett ut innan frakturen och om det fanns nedsatt funktion 

i den icke frakturerade handen. Specifik ledrörlighet redogörs för på grupp- och individnivå 

och jämförs med övriga utfallsmått för att notera eventuella samband. Data på grupp avseende 

angulär rörlighet, greppstyrka, självskattad funktion, specifik ledrörlighet samt tid på zig-

zactest redogörs för och jämförs för frakturerad och icke-frakturerad hand. Data redovisas 

med medelvärde, standarddeviation och median. Upplevelsen av sensomotorisk funktion 

redogörs för med de ord deltagarna själv använder.  
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Etiska överväganden 

Studien är godkänd för genomförande av etikkommittén vid Institutionen för Hälsovetenskap 

på Luleå Tekniska Universitet. Samtliga deltagare fick information om att de närsomhelst 

kunde avbryta sitt deltagande och de har samtliga lämnat skriftligt informerat samtycke. För 

att säkerställa konfidentialitet och anonymitet för deltagarna är inga uppgifter som skulle 

kunna härledas till specifik individ publicerade. 

Resultat  

Totalt deltog 11 personer i studien, sju kvinnor och fyra män. Ålder på deltagarna varierade 

mellan 44 till 80 år med ett medelvärde på 63,5 år (md 63).  

Tabell 2. Demografisk data över deltagare. *D 9=trafikolycka, D 12=ramlat från stege, **11 personer 
gipsbehandlades 4 veckor, D 2 sökte vård först efter 2 veckor och gipsbehandlades enbart 2 veckor. 
Detta var även den person som hade minst kvarstående besvär. 

Kön kvinnor n=7, män n=4 
Ålder m 63,5 (sd 13,4) Range 44-80 
Frakturerad hand dominant hand n=3, icke-dominant hand n=8 
Dominant hand Högerhänta n=8, vänsterhänta n=3 
Trauma fall i samma plan n=9, högenergivåld n=2* 
Behandling 11 gipsbehandlats**, 0 kirurgiskt behandlats 

 

Specifik ledrörlighet 

Avseende specifik ledrörlighet påvisas att det 6 månader efter utläkt DRF förekommer 

inskränkt specifik rörlighet i både distal radioulnarled, radiocarpalled samt carpalbensleder 

hos 10 av 11 deltagare (se tabell 6).  

Hos de två deltagare som skattar normal funktion på DASH och PRWE noteras färre eller 

inga inskränkningar i specifik ledrörlighet. Dessa personer hade frakturerat sin icke-

dominanta hand. Ingen smärta noteras vid palpation eller i samband med rörelsetest hos dessa 

deltagare. Bland samtliga övriga deltagare uppmättes inskränkt rörlighet och i vissa fall ökad 

rörlighet i två eller flera specifika ledtest. Smärta förekom i någon led hos dessa. 

Inskränkningar fanns i både distal radioulnarled, radiocarpalled och specifika carpalleder. 

Ingen av deltagarna i studien uppgav smärta vid kompressionstest av radiocarpalleden. 
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Deltagare 1 skattade sämst avseende funktionsinskränkning på DASH (53) och PRWE (69) . 

Hon hade frakturerat sin dominanta hand. Det var även den deltagare som hade störst 

inskränkt rörlighet och greppstyrka (34 %) i den frakturerade handen. Hon hade 

inskränkningar i specifik rörlighet i båda rörelseriktningarna i distal underarm samt i både 

radiocarpalled och carpalben. Hos deltagare nr 9 som ådragit sig frakturen vid ett 

högenergitrauma (bilolycka) fanns också inskränkt specifik rörlighet i flera leder samt mycket 

inskränkt greppstyrka (34 %) jämfört med icke-frakturerade handen. Hon hade också 

frakturerat sin dominanta hand. 

Övriga utfallsmått 

På gruppnivå finns generellt en skillnad avseende angulär rörlighet och greppstyrka där sämre 

mätvärden återfinns i frakturerad hand jämfört med icke-frakturerad hand. Störst skillnad 

avseende rörlighet noteras i aktiv och passiv flexion där skillnaden på medelvärdena är 17-22 

grader. I övriga rörelseomfång noteras en skillnad mellan 8-12 grader. Avseende greppstyrkan 

noteras ett medelvärde i frakturerad hand på 47,6 kPa jämfört med 71,6 kPa i icke-frakturerad 

hand.  Självskattad funktion och symtom hos gruppen kvarstår även den försämrad 6 månader 

efter DRF. Medelvärdet på DASH är 28,6 och PRWE 36,3 (se tabell 3) 

På individnivå kan noteras att det uppmättes varierande inskränkningar hos samtliga deltagare 

avseende angulär rörlighet och greppstyrka. Således fanns kvarstående inskränkt 

rörelseförmåga även hos de som själva bedömde sin funktionsförmåga som god på DASH och 

PRWE. 

Som grupp noteras en liten skillnad i tid på zig-zag testet, det går generellt sett långsammare 

att genomföra testet med frakturerad hand jämfört med icke-frakturerad hand. Spridningen i 

gruppen frakturerad hand är något större än gruppen icke-frakturerad hand vilket indikerar 

större individuella variationer. Avseende subjektiva upplevelsen av sensomotoriken finns 

individuella skillnader. Flera beskriver känslor av ökad muskelspänning, ökad uttröttbarhet, 

tröghet och smärta i frakturerad hand jämfört med den icke-frakturerade (se tabell 5). 
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Tabell 3. Översikt över uppmätta variablers medelvärde, standardavvikelse och median. 

 Frakturerad hand, m (sd) md. icke-frakturerad hand, m (sd) md. 

Aktiv flexion grader 50 (12) 51  63 (9) 66  
Passiv flexion grader 60 (15) 58  77 (12) 82  
Aktiv extension grader 50 (9) 53  59 (11) 61  
Passiv extension grader 64 (7) 68  74 (12) 79  
Aktiv supination grader 74 (7) 74  79 (9) 83  
Passiv supination grader 84 (7) 85  90 (8) 94  
Aktiv pronation grader 67 (12) 67  74 (11) 76  
Passiv pronation grader 73 (11) 70  80 (11) 87  
Greppstyrka 45,7 (14,9) 52,0 68,6 (12,6) 73,0 
Zig-Zac HÖ-VÄ sek 20,6 (11,4) 17 16,9 (8,0) md 15 
Zig-Zac VÄ-HÖ sek 20,3 (11,7) 16 18,9 (8,9) md 15 
DASH, m (sd) md.  28,6 (21,6) 28  
PRWE, m (sd) md. 36,3 (22,7) 35  

 

Fem av deltagarna uppgav andra skador/smärtor i både frakturerad och icke-frakturerad hand. 

Två hade sedan tidigare haft en fraktur i aktuell icke-frakturerad hand och exkluderades 

således ur jämförande analyser. I övrigt fanns fynd eller diagnos på karpaltunnel och 

triggerfinger.  
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Tabell 4. Specifik rörlighet jämfört med icke-frakturerad hand. (0)= liksidig, (+) = ökad rörlighet, (-) = 

minskad rörlighet, (S)= smärta i rörelse (Ö)= ömt vid palpation. 

 Deltagare 1 2 5 6 7 9 10 11 12 

Distal 
radioulnarled 

Radius 
palmart 

- 0 S 0 0 -  S 0 0 0 

 Radius 
dorsalt 

- + S 0 0 - S -  S - S 

Radio-
carpalled 

Traktion - + 0 0 0 - - 0 0 

 Kompr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Palmar 
glidning 

0 0 0 0 0 - - 0 0 

 Dorsal 
glidning 

0 0 0 0 S - - - S + 

 Ulnar 
glidning 

0 0 - 0 S - - 0 0 

 Radial 
glidning 

0 0 0 0 S 0 0 0 - 

Carpalleder 
(första benet 
fix.) 

Capitatum - 
trapezii 

- 0 0 0 0 0 0 - Ö 0 

 Capitatum 
– scaph 

- S 0 + S 0 S 0 0 - 0 

 Capitatum - 
lunatum 

0 0 0 0 0 0 0 Ö 0 

 Capitatum 
– hamat. 

0 0 - 0 - - 0 0 0 

 Scaph. - 
trapezii 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Radius – 
scaph. 

+ S 0 0 0 0 0 0 Ö 
scaph 

0 

 Radius - 
lunatum 

0 0 0 - -  S  0 0 Ö  
lunatum 

0 

 Ulna – 
triquetrum 

0 0 0 0 0 - 0 0 0 

 Triquetrum 
– hamat. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Triquetrum- 
pisiform 

0 0 0 0 0 0 0 Ö triq. 0 
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Tabell 5.  Deskriptiv data över samtliga utfallsmått på individnivå.  

Kön: 1=kvinna, 2=man. Frakturhand: 1= höger, 2= vänster. Dominant hand: 1= höger, 2= vänster. Trauma: 1= fall i samma plan, 2= högenergitrauma. 
Behandling: 1=konservativ behandling 

Deltagare 

 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 

Kön 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 
Ålder 49 72 76 44 79 55 63 47 80 75 60 
Frakturhand 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 
Dominant hand 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 
Gipstid veckor 4 2 5 4 3 4 4 4 4 4 4 
DASH 53 0 77 28 4 22 35 30 16 28 22 
PRWE 69 1 68 28 8 19 58 36 29 48 35 
  
Zig-Zag: sek  

Frakturhand/ icke-frakturerad hand 

Hö-Vä 37/19 16/9 20/21 33/26 10/12 17/17 18/20 36/33 11/15 9/10 17/11 
Vä-Hö 44/19 16/11 17/17 38/30 11/12 17/19 17/18 29/37 11/15 7/15 15/12 
            
            

Frakturhand/ icke-frakturerad hand 

Aktiv Flex. 29/78 63/68 61/66 51/46 54/65 60/72 51/49 34/67 51/61 33/58 60/66 
Passiv Flex. 28/96 76/74 69/76 56/55 73/82 67/88 67/59 42/83 58/78 51/74 73/86 
Aktiv Ext. 34/72 44/59 46/43 57/69 60/55 63/70 45/40 57/69 39/49 53/60 50/61 
Passiv Ext. 57/89 60/70 57/49 72/80 72/79 69/81 51/65 66/71 63/64 69/78 68/88 
Aktiv pron. 51/81 74/59 75/69 67/72 74/74 84/89 47/61 82/90 60/65 62/82 62/76 
Passiv pron. 53/92 74/70 84/77 68/77 83/87 88/92 63/59 87/92 70/72 65/90 66/76 
Aktiv sup. 71/88 60/77 64/68 81/70 79/83 80/94 82/68 78/84 74/88 74/78 68/74 
Passiv sup. 80/100 78/89 69/79 90/88 85/94 84/98 95/73 87/97 81/94 85/91 87/90 
Greppstyrka  24/70 57/72 29/39 57/81 37/50 62/73 46/69 25/73 52/70 48/77 66/78 
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Tabell 6. Tidigare handskador samt subjektiv beskrivning av zig-zac test. Streck indikerar ingen tidigare skada samt ingen skillnad frakturerad/icke-frakturerad 
hand angivet under zig-zac test. 

Deltagare 

 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 

Tidigare 
handskador 

- Akt: 
Trigger
finger i 
fraktur-
hand 

Tid DRF 
och 
karpal-
tunnel 
icke- 
fraktur- 
hand  

- Smärta 
icke- 
fraktur-
hand 
efter fall 
utan 
fraktur 
tidigare 

- Op för 
Triggerfi
nger i 
fraktur- 
hand. 

Tid DRF 
icke-
fraktur- 
hand 

- - - Tid fraktur 
lillfinger 
icke-
fraktur- 
hand 

            
            
Upplevelse av 
zig-zag test 

Större 
svårig-
het och 
smärta 
under 
test m 
fraktur-
hand 

- - Fraktur-
hand: 
spänner 
sig, 
trycker 
hårt på 
lysknap
p, 
tyngre 

Smärta 
ulnart 
under 
test 
fraktur-
hand 

Spänner
fraktur- 
hand 
mer 

Icke-
fraktur-
hand 
stabilare 

Trögare, 
mer 
mot-
stånd 
fraktur-
hand 

får 
tänka 
mer 

Ökad 
trötthets
känsla 
fraktur- 
hand 

Känns 
stad-
igare 
icke-
fraktur- 
hand 

Smärta 
ulnart 
under test 
fraktur- 
hand 

- 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Här noteras en tendens till samband mellan specifik ledrörlighet och självskattad funktion. 

Hos de deltagare som skattar sämre funktion enligt DASH och PRWE föreligger även olika 

typer av inskränkt specifik rörlighet.  De två deltagare som skattar i princip normal funktion 

utifrån DASH och PRWE har inte heller någon inskränkt specifik rörlighet. Här är frågan om 

det handlar om att deras frakturerade hand inte varit immobiliserad lika länge (2 resp 3 

veckor) eller om det hänger ihop med att skadan i sig varit av mindre art. Immobiliseringen i 

sig vid muskuloskeletal skada bidrar till ledstelhet, adherenser och muskelatrofi (Buckwalter, 

1996). Det är oklart vad som är mest bidragande till kvarstående ledinskränkningar och 

funktionsinskränkningar totalt hos deltagarna i studien. Hur stor del kommer sig av att handen 

är immobiliserad under ca 4 veckor och hur stor del kommer sig av strukturell skada? Man 

kan spekulera i om det finns en ökad risk av inskränkt funktionsnivå efter just en period av 

immobilisering vid DRF jämfört med immobilisering av andra normalt mer belastade leder i 

nedre extremitet. Eventuellt skulle manuell behandling av dessa rörelseinskränkningar kunna 

bidra till ökad ledrörlighet och bättre funktion. 

De två deltagare som skattade normal funktion hade som ovan nämnts även kortast gipstid; 2 

respektive 3 veckor. Den ena hade ramlat inomhus och ådragit sig en spricka. Den andra 

deltagaren hade ramlat utomhus på is i samband med skidåkning. Den person som uppger att 

han fått en spricka uppger även att det inte skett någon reponering vilket bekräftar att det rört 

sig om mindre omfattande skada. Vi kan anta att deras frakturer generellt är mindre 

omfattande vilket visar sig i ett bättre utfall av några av ovanstående utfallsmått. Trots allt 

noteras även hos dem nedsatt styrka och angulär rörlighet. Här kan man tänka sig att de 

inskränkningarna mycket väl kan härröra från immobiliseringen i sig och i mindre 

utsträckning specifikt till skadan (Buckwalter, 1996).  

Kvarstående inskränkningar i både aktiv och passiv angulär rörlighet och greppstyrka 

förekommer i varierande utsträckning hos 100% av deltagarna. Här finns flera studier sedan 

tidigare som påvisat detta (Brogren, Hofer, Petranek, Dahlin, & Atroshi, 2011; Wilcke, 2013). 

Dock påvisar aktuell studie att kanske dessa mått inte svarar upp mot faktisk funktion utan att 

det finns mer specifika mått, t.ex inskränkt rörlighet som har större samband med självskattad 

funktionsförmåga. Detta påstående styrks av en studie gjord 2015 där angulär rörlighet och 
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greppstyrka efter kirurgisk behandling med platta och skruvar konstaterades normaliserad 12 

månader efter fraktur (Ydreborg et al., 2015). Trots normalisering av rörlighet och 

greppstyrka noterades dock kvarstående belastningssmärta samt i vissa fall kvarstående 

vilovärk. Således kan man inte konstatera att normalisering av dessa parametrar automatiskt 

bidrar till normal funktion och symtomfrihet. I dagsläget är det just dessa mått som oftast 

utvärderas efter avgipsning och efterföljande uppföljning. 

En studie har följt upp kvinnor mellan 50-75 år som behandlats konservativt för sin fraktur. 

Den visar att det både 1 och 4 år efter frakturtillfället finns kvarstående nedsättning i styrka i 

frakturerad hand. Styrkan i frakturerad hand uppgick i snitt till 77 % av styrkan i odrabbad 

hand (Wilcke, 2013). Greppstyrka har även som angulär rörlighet setts normaliseras mer efter 

kirurgiskt behandlad fraktur (Karagiannopoulos et al., 2013; Ydreborg et al., 2015). På grund 

av att man tidigare kan börja mobilisera handen kanske mindre styrka förloras från början? De 

två personer i aktuell studie som skattar sin funktion normal har även de samma nedsatta 

handstyrka i relation till övriga deltagare. De har även behandlats konservativt vilket i linje 

med Wilckes studie (2013) innebär ökad risk för kvarstående nedsatt greppstyrka. 

De inkluderade deltagarna var avseende kön och ålder i stort sett representativa för gruppen 

som drabbas av DRF, något fler män i aktuell studie (Wilcke, 2013). Det var fler som 

frakturerat sin icke dominanta hand, 72 %, jämfört med dominant hand. Normalt är 

fördelningen jämn 50/50 (Moore Catherine & Leonardi-Bee Jo, 2008). Samtliga deltagare var 

konservativt behandlade med gips, övervägande antal i fyra veckor.  

Det har tidigare hävdats att endast en minoritet av patienterna uppges ha kvarstående besvär 

efter 6 månader (MacDermid et al., 2003). Även om det vore så blir det ändå en stor mängd 

personer då DRF är en vanligt förekommande fraktur. Uppföljning av ett 

behandlingsprotokoll i södra Sverige 2008 konstaterar att de flesta patienterna har 

normaliserad funktion utifrån DASH (md 7) ett år efter fraktur -något sämre i gruppen män 

över 60 och kvinnor över 50 (md 9,2) (Abramo, Kopylov, & Tagil, 2008). En viss fördel i 

utfallet finns i den opererade gruppen eller gruppen med odislocerade gipsade frakturer. 

Gruppen med reponerade och gipsade tenderar ha ett något sämre värde efter 1 år jämfört med 

de övriga. I aktuell studie kan det vara så att de två som skattar bäst funktion har en icke 

dislocerad skada samtidigt som de med sämre utfall 6 månader efteråt troligtvis har en 

dislocerad skada från början. En senare studie konstaterar i motsats till tidigare att det är fler 
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med kvarstående besvär än vad tidigare noterats. Medelvärde på DASH knappt två år efter 

DRF oavsett behandling var 13. Här redovisas inga subgrupperade resultat utifrån val av 

behandling. Tjugo procent av de personer som följdes upp hade inga kvarstående 

funktionsbegränsningar, vilket innebär att 80 % således efter nästan 2 år hade någon form av 

kvarstående funktionsbegränsning (Wilcke, 2013).  Oklart är hur stora dessa kvarstående 

funktionsbegränsningar var då medelvärdet ligger på 13 vilket är strax utanför förväntad 

normalpopulation. Trots att deltagarantalet är litet i aktuell studie och att det skulle kunna vara 

en slumpmässig grupp med sämre utfall så stärker Wilckes resultat det faktum att det faktiskt 

är en övervägande del av personer som har kvarstående besvär efter sin DRF och framförallt 

de som inte opererats utan som behandlats konservativt.  

Huruvida man frakturerat sin dominanta eller icke-dominanta hand har i aktuell studie en viss 

effekt på funktionsförmågan. Detta påverkar mest troligt funktionskraven på handen som är 

lägre än om det vore dominant hand och detta visar sig i att självskattningen är bättre. De två 

personer i aktuell studie som skattar mycket lite funktionsinskränkning eller normal funktion 

har båda frakturerat sin icke-dominanta hand. De är båda också pensionärer vilket i sig kan 

innebära en lägre kravnivå på funktion i handen i jämförelse med arbetsföra personer. Hon 

som uppskattar sämst funktionsförmåga har däremot frakturerat sin dominanta hand. Här 

finns således flera faktorer som kan vara bidragande i den bättre funktionsskattningen.  

Avseende sensomotorisk förmåga i handen kan noteras att det generellt gick lite långsammare 

att genomföra testet med frakturerad hand jämfört med icke-frakturerad. Testet är inte 

analyserat enligt algoritm för sensomotorisk nedsättning utan genomfört som funktionstest 

utan specifik analys. Det deltagarna beskriver i sin subjektiva upplevelse av testet kan tolkas 

som bland annat tecken på ökad kokontraktion, ökad uttröttbarhet och nedsatt sensomotorik. 

Vi kan anta att det föreligger en nedsatt proprioception och sensomotorik i den frakturerade 

handen, vilket påvisats i tidigare studier (Karagiannopoulos et al., 2013). Då proprioceptionen 

från ledband och ledkapsel är avgörande för god funktion avseende kontroll och stabilitet 

under rörelser (Hagert et al., 2016) kan man misstänka att det finns påverkan på dessa 

strukturer. Oklart är om det har att göra med påverkan från skadetillfället eller om det återigen 

snarare har att göra med immobiliseringstiden, alternativt en kombination.  

Idag finns även vetenskapligt underlag för att neuroplastiska förändringar i centrala 

nervsystemet sker som en följd av muskuloskeletal smärta och funktionsnedsättningar 
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(Snodgrass et al., 2014). Fysioterapi för muskuloskeletala besvär är/har oftast varit specifikt 

inriktade på att återträna styrka och rörlighet utifrån strukturella nedsättningar utan närmare 

fokus på motorisk återträning. I dagsläget växer kunskapsunderlaget för att ett mer 

neurologiskt synsätt i återträning även vid muskuloskeletala nedsättningar är gynnsamt. 

Träning med uppgiftsspecifikt fokus har större effekt avseende att behandla de kortikala 

förändringarna snarare än led-muskelspecifika övningar. Även manuell behandling har 

möjligtvis en effekt på kortikala förändringar (Snodgrass et al., 2014). Om de sensomotoriska 

nedsättningar som vi kan misstänka i aktuell undersökning i så fall skulle vara relaterade till 

kortikala förändringar krävs ett förändrat synsätt på rehabilitering och återträning efter DRF 

än det som gäller idag.  

Metoddiskussion 

Samtliga personer som överrapporterats från aktuell ortopedklinik och som mött 

inklusionskriterierna har tackat ja till att delta. Det har inte förekommit något bortfall av 

personer som har blivit symtomfria och inte önskar delta i studien av den anledningen. Det 

som inte kan redogöras för är hur många som tackat nej till deltagande initialt vid 

avgipsningen eller hur många som inte mött inklusionskriterierna från början. Deltagarantalet 

är litet och det går inte att dra några statistiskt generaliserbara slutsatser kring resultaten. 

Snarare får det ses som en indikation av hur det kan se ut 6 månader efter en konservativt 

behandlad DRF och vad som kan vara intressant att forska vidare i. 

Region Norrbotten gav inte tillåtelse att ta del av information om klassifikation av fraktur. 

Detta hade varit önskvärt för att närmare kunna dra paralleller kring typ av skada och utfall av 

uppmätt variabler. Studien ger dock en indikation på att det kan föreligga förändrad rörlighet 

specifikt i distal radioulnarled samt carpalleder likväl som förändrad sensomotorisk kontroll 

bland de som behandlats med gips. Här vore intressant att framöver forska på ett större 

underlag där deltagarna subgrupperats utifrån klassifikation av fraktur samt om behandlingen 

varit konservativ eller kirurgisk.  

Samtliga undersökningar har genomförts av en person vilket gör att resultaten härrörs till en 

persons kompetens och kliniska erfarenhet. Staes studie från 2009 har undersökt reliabiliteten 

för manuell testning av specifik ledrörlighet utifrån Kaltenborns undersökningsprotokoll. 

Deras studie fastställde en god intrabedömarreliabilitet för testning av specifik rörlighet av 
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carpalbenen, vilket innebär att varje undersökare kan bedöma rörligheten utifrån sina egna 

referensramar och återtesta med samma resultat. En fördel i aktuell studie är att samtliga 

deltagare bedömts likvärdigt av samma person. (Staes, Banks, De Smet, Daniels, & Carels, 

2009).  

I aktuell studie har inte end-feel bedömts avseende inskränkt ledrörlighet. Detta är viktigt vid 

klinisk bedömning för att relatera rörligheten och stoppet av den till ben eller mjukdelar. 

Innan manuell behandling i klinik behövs en bedömning av end-feel för att avgöra om och hur 

leden ska behandling. 

DASH och PRWE korrelerar väl enligt tidigare studie (Mellstrand Navarro et al., 2011) En 

annan senare studie har dock påvisat att inskränkt funktion i dominant hand kan påverka 

utfallet av DASH-skattning vilket kan vara av värde att tänka på i kliniken (Kachooei, 

Moradi, Janssen, & Ring, 2015). I DASH inryms dock besvär från hela övre extremitet vilket 

kan vara av värde (Ayhan, Turgut, & Baltaci, 2015). Avseende DASH finns normalvärden 

framtagna på vad man kan förvänta sig i en normalpopulation (Hunsaker et al., 2002) och det 

kan konstateras i aktuell studies resultat att övervägande andel deltagare skattar inskränkt 

funktion och symtom 6 månader efter DRF. 

I undersökningsprotokollet valdes att undersöka aktiv och passiv rörlighet först. Då detta 

genererar en viss proprioceptiv ledkänsla samt i vissa fall producerade smärta hade det varit 

att föredra att genomföra testet för sensomotorik (zig-zac) först i protokollet. Smärta i sig 

påverkar proprioception och sensomotorik negativt (Hodges, 2011) och själva 

undersökningen av rörligheten påverkar också ledsinnet. Kanske kan det ha viss direkt effekt 

på resultatet av efterföljande sensomotoriska testet. 

Avseende själva mätningen av pro-supination kan reliabiliteten ifrågasättas. Här används 

överarmens längslinje som referens men själva goniometerns mätarm befinner sig inte i 

kontakt med överarmen. Den andra skänkeln på goniometern placeras längs med volar- eller 

dorsalsidan av handleden vilket gör att även ojämnheter och felställningar kan påverka 

mätningen.  Detta gör att mätresultatet kan bli otillförlitligt.  

Vid genomförandet av zig-zac testet fanns vissa svårigheter att stabilisera underarmen för 

vissa deltagare. I vissa fall tas istället hjälp av rörlighet i underarm, armbåge och axel för att 
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genomföra förflyttningen av handen och laserpunkten. Testet skulle kunna förfinas och 

specificeras med fixering av underarmen. Det är dock oklart i aktuella fall huruvida 

svårigheter att specificera rörelsen faktiskt hörde ihop med nedsatt kontroll eller om smärta 

och/eller inskränkt rörlighet är faktorer som har större samband. De subjektiva åsikter som 

redogjorts för i tabell 5 är ordagrant återgivna från deltagarna. Utan att vi kan dra några 

slutsatser kring sensomotorisk förmåga bidrar deras upplevelser till misstankar om att det 

föreligger inskränkningar.  

Forskning, rehabilitering och behandling i framtiden 

Inom Region Norrbotten och Malmfälten är det i dagsläget gängse rådande rutin att 

fysioterapeuter på ortopedmottagningen sköter avgipsningar och initial uppföljning av 

radiusfrakturen. Därefter sker överrapportering till arbetsterapeut på aktuell hälsocentral för 

fortsatt uppföljning. Detta kan komma att förändras då avgipsningarna framöver planeras ske i 

primärvården i vissa fall för att minska dessa patienters resväg. Här är ännu oklart vilka 

yrkeskategorier som ska göra detta och utifrån vilka rutiner. Utifrån aktuell studie bör 

fysioterapeuter specifikt med inriktning mot OMT vara en yrkeskategori som är av vikt för 

dessa patienter. Fyra av deltagarna i aktuell studie uppger dessutom att de inte fått någon 

ytterligare uppföljning efter avgipsning utan enbart råd och generellt träningsprogram i 

samband med avgipsningen. Frågan som uppkommer är om andra insatser i efterförloppet av 

frakturen skulle påverkat utfallsmåtten. Som tidigare nämnts saknas i dagsläget vetenskaplig 

evidens för mest optimal rehabilitering efter DRF (Handoll & Elliott, 2015). Med tanke på 

funktionsinskränkningar såsom minskad ledrörlighet, nedsatt sensomotorisk förmåga och 

svaghet bör dessa parametrar redan i dagsläget undersökas, behandlas och följas upp av 

fysioterapeuter med OMT-inriktning. Framtida studier bör utvärdera huruvida 

fysioterapeutisk intervention med individuellt anpassade insatser kan bidra till ökad 

handfunktion efter DRF.  

Några studier har undersökt om ledmobilisering är gynnsamt vid behandling efter DRF. En 

studie gjord redan 1971 undersökte Kaltenborns metod för mobilisering av carpalben och 

distal radioulnarled i jämförelse med traditionell mobilisering utan närmare specificering av 

vad det var. De konstaterade att gruppen som fick mobilisering enligt Kaltenborns koncept 

hade 6 % ökad rörlighet 3 veckor efter avgipsning jämfört med den andra gruppen. Inga andra 

variabler redogörs för (Harms-Ringdahl, 1971). Här kan finnas ytterligare en indikation på att 
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manuell terapi kan vara gynnsamt. Det finns en systematisk översikt som inkluderat tre 

studier som undersökt manuell behandling efter DRF. Av dessa studier har ingen använt 

Kaltenborns system vid behandling utan de har utgått från två andra manuella 

mobiliseringskoncept - Maitland och Mulligan. Resultat tyder på att manuell mobilisering 

specifikt som komplement kan vara gynnsamt för smärtlindring, rörelseökning och ökad 

funktion efter DRF (Heiser, O'Brien, & Schwartz, 2013). En av de inkluderade studierna, som 

bedömdes hålla en hög kvalitet, undersökte Mulligan mobilisering med standardprotokoll med 

aktiva hemövningar (Kay, Haensel, & Stiller, 2000). De kom fram till att det inte fanns en 

överlägsen effekt i mobiliseringsgruppen. Nackdelen i studien var att ingen subgruppering 

förelåg avseende specifik ledfunktion innan mobilisering. Rimligtvis för att ha en god effekt 

av specifik ledmobilisering krävs först en inskränkt funktion i leden. De tar även upp detta 

faktum själv i diskussionen. För att få en bättre uppfattning kring verkningsnyttan av 

ledmobilisering bör den appliceras på patienter med inskränkt ledfunktion. Aktuell studie 

indikerar att det hos vissa personer skulle kunna vara adekvat med manuell mobilisering, men 

inte alla. Hos de personer där specifik ledrörlighet bedöms normal, men det trots det 

förekommer inskränkt angulär rörlighet och nedsatt styrka, bör man se över vilka andra 

faktorer som påverkar detta. Om syftet med ledmobiliseringen är att öka rörligheten saknas 

indikation om normal rörlighet redan föreligger. 

En systematisk översikt från 2014 har tittat närmare på hemträning jämfört med klinikbaserad 

fysioterapi (utan närmare specificering än så). De kommer fram till att ingen av dessa 

interventioner är överlägsen den andra i efterbehandling av DRF (Valdes, Naughton, & 

Michlovitz, 2014). I dessa studier som granskats saknas en mer specifik och grundläggande 

bedömning av handfunktion som utgångsläge innan intervention. Personerna är 

randomiserade utifrån det faktum att de haft en DRF, inte utifrån deras status efteråt. Som den 

här studien visar och flera tidigare påvisat så finns många likheter hos dessa patienter, t.ex att 

rörlighet och greppstyrka kan vara nedsatt trots upplevd full funktion. Dock finns många 

faktorer som skiljer personerna mellan varandra. Förutom typ av fraktur och dess behandling, 

konservativt eller kirurgiskt, handlar det mer specifikt om rörelseförutsättningar. Studier bör 

adressera funktionsnedsättningar som specifik rörlighet och sensomotorik och utvärdera 

interventionerna utifrån riktade insatser. En faktor som sällan lyfts fram i de studier som 

gjorts är den biopsykosociala kontexten där varje persons upplevelser, grad av rörelserädsla, 

styrkor och förväntningar påverkar upplevelsen av smärta och funktion. Således finns många 
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fallgropar med att sätta samtliga personer som haft en distal radiusfraktur i samma urval och 

randomisera dem till interventionsgrupper. Samtliga individuella faktorer som inte 

specificerats kommer generera ett brus i respektive grupp och mest troligt bidra till att 

osignifikanta skillnader ses mellan gruppernas utfall. För att utföra interventioner med 

randomiserade grupper krävs en mycket mer stringent subgruppering utifrån flera faktorer. 

Innan detta görs bör mer forskning ske för att ta reda på de viktigaste faktorerna för 

kvarstående besvär och hur samband kan föreligga dem emellan.  

Avseende ligamentsskador i handen har på senare tid mer fokus lagts på den rörelse som 

kallas pilkastningsrörelse – DTM (dart-throwing motion). DTM definieras som den 

funktionella rörelse som sker från radial extension till ulnar flexion. Rörelsen är en naturlig 

rotation i handen och sker till största delen i distala carpalraden och till mindre del i själva 

radiocarpalleden. Den kan utföras med minimal muskelkraft. Många av våra funktionella 

rörelser med handen inbegriper just denna rörelse: spika med hammare, öppna burklock, kasta 

en boll samt dricka ur ett glas. Ökad sensomotorisk kontroll genom att träna DTM har 

påvisats öka ledstabilitet vid skada i ligament mellan scaphoideum och lunatum (Hincapie, 

Elkins, & Vasquez-Welsh, 2016).  I en ny fallstudie av Feehan (Feehan & Fraser, 2016) 

presenteras en behandling med tidig mobilisering efter stabil intra-artikulär radiusfraktur 

kombinerat med ligamentskada av scapholunatumligamentet. Aktiv funktionell 

pilkastningsrörelse fick utföras i smärtfritt omfång. Istället för gips användes en ortos där 

handen placerades i en lätt pilkastningsställning. Rörelserna utfördes först utan belastning 

därefter med lätt belastning av gummiband med fokus på att stärka extensor carpi radialis 

samt flexor carpi ulnaris som fungerar stabiliserande på scaphoideum och lunatum. Resultatet 

3 månader efter skada var bra, där skattning av quick-DASH förbättrats från 59/100 till 9/0 

och där personen återgått till skidåkning, cykling och alla dagliga aktiviteter med fortsatt 

användning av ortos vid tyngre belastning. Under uppföljning 8 månader efter skada fanns 

kvarstående mindre smärta vid belastning i maximal extension men i övrigt rapporterades full 

funktion och symtomfrihet (Feehan & Fraser, 2016). Således bör framöver undersökas 

huruvida det är möjligt med tidigare mobilisering för att undvika kvarstående inskränkt 

funktion, alternativt om mer belastande och omfattande rehabilitering och 

mobiliseringsåtgärder inom fysioterapin kan kompensera för immobiliseringseffekten. 

Då målsättningen med behandling av DRF syftar till att normalisera greppstyrka och rörlighet 

för att så snart som möjligt återgå till optimal handfunktion påvisas gång på gång att utfallen 
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är undermåliga. Här behövs framöver bättre och större studier kring om behandlingsvalet för 

fixering och läkning av frakturen (konservativ/kirurgisk) och annorlunda efterrehabilitering 

skulle kunna bidra till ett bättre utfall i slutändan. Återträning av proprioception är vedertaget 

i återträning av ligamentsskador i fotled, knä och axel. Därmed bör forskning se över om 

återträning av proprioception och motorisk kontroll bör ingå i behandlingen efter utläkt DRF.  

Konklusion  

Trots ett litet urval av personer som behandlats konservativt för en DRF finns en indikation 

till att specifik ledrörlighet skulle kunna kopplas samman med självskattad funktion; där 

sämre skattning kan hänga ihop med större inskränkningar i specifik ledrörlighet. Det finns 

även fynd på att trots normal specifik ledrörlighet kan det förekomma nedsatt greppstyrka och 

inskränkt angulär rörlighet 6 månader efter DRF. Här behövs större studier för att undersöka 

om dessa indikationer är slumpmässiga eller ett fynd på ett faktiskt samband och vilka 

faktorer som kan påverka detta. 

För att optimera resultatet av behandling och rehabilitering efter DRF krävs kännedom om 

samtliga rörelseförutsättningar i handleden och hur de bidrar till kvarstående symtom och 

funktionsbegränsning. Vi bör redan nu följa upp dessa patienter ur ett mer omfattande 

perspektiv på handfunktion än dagens fokus på aktiva angulära rörelser och styrketräning i 

angulära rörelseplan. Fysioterapeuter med OMT-utbildning har en fördjupad förmåga att 

analysera rörelseförutsättningar inom muskuloskeletala systemet och koppla dem till en 

smärtmekanism. Vi bör ha en större roll i uppföljningen av dessa patienter framöver. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Godkännande av verksamhetschef 
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Bilaga 2. Informationsbrev 

 Informationsbrev 

Studie över specifik ledfunktion och graden av kvarstående besvär efter 

handledsfraktur 

Det har påvisats att kvarstående symtom och funktionsinskränkningar kan förekomma efter 

utläkt handledsfraktur. Exempel på detta kan vara smärta, nedsatt handstyrka, inskränkt 

rörelseomfång och med det inskränkt funktionsnivå. Till dags dato finns ingen kunskap om 

hur specifik ledfunktion i hand och handled kan vara bidragande till dessa kvarstående 

symtom/besvär. Syftet med aktuell studie är således att undersöka om specifik ledfunktion i 

hand och handled är nedsatt efter utläkt handledsfraktur och om detta kan kopplas till 

eventuellt kvarstående symtom.  

Du tillfrågas härmed om deltagande då du behandlats för en handledsfraktur. Oavsett om du 

har kvarstående besvär eller om du blivit helt återställd är du välkommen att delta i studien. 

Om du tackar ja till att bli kontaktad för mer information kommer du inom 1 månad bli 

kontaktad per telefon av Viktoria Jäger. 

Att delta innebär att Du vid ett tillfälle ca 6 månader efter frakturtillfället träffar fysioterapeut 

Viktoria Jäger som undersöker rörelseomfång och ledfunktion i din hand och handled.  

Besöket beräknas ta ca 1-1,5 timme. Du får också fylla i frågeformulär gällande din upplevda 

handfunktion och eventuellt kvarstående begränsningar. Undersökningen sker på Kiruna 

hälsocentral eller Gällivare ortopedmottagning. Besöket är kostnadsfritt och reseersättning 

utbetalas inte. Under detta besök har du möjlighet att få svar på eventuella frågor samt råd och 

hemövningar angående din hand/handled. Om behov av vidare uppföljning hos 

fysioterapeut/sjukgymnast eller arbetsterapeut bedöms aktuellt får du information om vart du 

kan vända dig för detta. Resultatet av studien kommer redogöras i en rapport som publiceras 

elektroniskt via Luleå Tekniska Universitet. Alla uppgifter är avidentifierade och du får gärna 

ta del av det slutliga examensarbetet. 
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Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

att uppge orsak till detta.  

Jag som genomför studien: 

 

Handledare: 

Viktoria Jäger 

Leg. Fysioterapeut 

Student Master i fysioterapi med inriktning mot 

ortopedisk manuell terapi 

Tel: 0980-73077 

Epost: vikgla-0@student.ltu.se 

 

Irene Vikman 

Universitetslektor 

Institutionen för Hälsovetenskap    

Luleå Tekniska Universitet 

Tel växel: 0920-491000 

Epost: irene.vikman@ltu.se 
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Bilaga 3 Informerat Samtycke 

 

 

 

 

Informerat Samtycke om deltagande i studie om handfunktion efter distal radiusfraktur 

 

 

Jag har tagit del av information (se separat informationsbrev) om ovanstående studies 

innehåll, syfte och procedur. 

Jag har fått information om att jag när som helst kan välja att avbryta mitt deltagande utan att 

ange anledning för detta.  

 

Jag samtycker till deltagande i studien  

 

Jag avstår från deltagande i studien 

 

 

Ort  Datum   

 

 

 

Underskrift    Namnförtydligande 

 

 


