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Abstrakt 

Artros är den vanligaste kroniska ledsjukdomen i Sverige. 

Symptomen bidrar till nedsatt aktivitetsförmåga i vardagen, 

ökade sjukskrivningar samt stor vårdkonsumtion. Syftet med 

denna litteraturstudie var att se om aktivitetsförmågan föränd-

rades hos personer med handartros efter behandling med värme 

och/eller rörelseträning. Sökningen utfördes i två steg med två 

sökordssträngar. Databaser som användes var PubMed, Cinahl, 

Amed, PsycInfo samt Academic Search Elite. Sex kvantitativa 

originalartiklar som publicerats mellan år 2010-2018 har analy-

serats och sammanställts i fem kategorier: bedömningsinstru-

ment som mäter den upplevda aktivitetsförmågan, behand-

lingsmetoder, värmebehandling, rörelseträning och kombinat-

ion av värme och rörelseträning. Sammantaget föreföll kombi-

nationen värme och rörelseträning öka aktivitetsförmågan hos 

personer med handartros. Bäst långsiktig effekt uppnåddes då 

värme och rörelseträning kombinerades. Då det finns få studier 

gjorda om värme och rörelseträning, vore det värdefullt med 

ytterligare studier för att få större kunskap om behandlingsef-

fekterna.  

 

Sökord: handartros, arbetsterapi, handterapi, paraffin, rörelse-

träning. 
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Artros är den vanligaste kroniska ledsjukdomen i Sverige (Fyss, 2017). De vanligaste 

symptomen är smärta, ledstelhet, ledsvullnad samt inskränkt rörelseomfång (Kjeken, 2016, 

Fyss, 2017). Vad som orsakar artros är inte helt klarlagt men orsaker kan vara ålder, ärft-

lighet, kön, hormonella och mekaniska orsaker, ensidig belastning eller trauman (Fyss, 

2017). Med stigande ålder blir sjukdomen vanligare men den kan även drabba personer i 

30- års ålder, då ofta som följd av tidigare skada. Var fjärde person över 45 år i Sverige har 

artros (Fyss, 2017). Artros kan drabba flertalet leder i kroppen, vanligt är i finger- och tum-

led. Artros i fingrarnas ytterleder karakteriseras av rörelsesmärta och stelhet, uppdrivningar 

av leder, knutor vid sidan om proximal interphalangealled (PIP) och distal interphalangeal-

led som (DIP) benämns Heberdens knutor och Bouchards knutor. Artros i tummen drabbar 

oftast basala leder, carpo- meta carpalleden (CMC1) samt vid scaphoideum- trapezium 

(ST- led) (Sollerman, 1992). Artros i händerna drabbar kvinnor betydligt oftare än män 

(Fyss, 2017, Prieto-Alhambra, 2014). Vidare kan artros drabba stortåns grundled, höft och 

knäled, käkled, även axelled och rygg kan drabbas (Fyss, 2107). Enligt Socialstyrelsens 

riktlinjer ska diagnosen artros ställas baserat på anamnes. Röntgen används om det råder 

osäkerhet (2014). Behandling av patienter med artros i händerna inriktas på att lindra smär-

tan och förbättra funktion, de utgår från de Nationella Riktlinjerna från Socialstyrelsen 

(2014). Rekommendationerna är långvarig, regelbunden, handledd styrke- och funktions-

träning vid diagnosen artros (2014). 

 

Människan är en aktiv varelse som är involverad och engagerad i olika aktiviteter i sin var-

dag- det är allt från aktiviteter såsom att äta, klä sig till att sköta ett hem, familj, arbete, 

umgås med vänner, ha en fritidsaktivitet mm (Kielhofner, 2012). Aktiviteter är viktigt för 

både hälsa och välbefinnande beskriver både Hammel (2004) och Eklund (2010). Eklund 

framhåller fler dimensioner av aktiviteter, bland annat personens upplevda mening, till-

fredsställelse och aktivitetsbalans. Även i Model of Human Occupation beskrivs vikten av 

balans mellan aktiviteter för att uppnå hälsa (Kielhofner, 2012). 

 

Ett primärt mål för arbetsterapi är att främja välmående, hälsa och möjligöra deltagande i 

dagligt liv (World Federation of Occupational Therapist 2012). När arbetsterapi grundades 

som profession var det med tanke på att genom engagemang i aktiviteter som upplevs me-

ningsfulla och viktiga för personen, förebygga och rehabilitera fysisk och psykisk ohälsa 

hos personer med funktionsnedsättning (Trombly, 1995). Den etiska koden (2012) för ar-

betsterapi framhåller att målet är att främja personens möjlighet att leva ett värdefullt liv 
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enligt egna önskemål och behov och i förhållande till omgivningens krav trots sjukdom 

eller skada (Metzler, 2012, Hand, 2011). Hammel (2004) menar att det är viktigt att arbets-

terapeuter inte glömmer kärnan med yrket, aktivitet i det dagliga livet, och att mening, 

syfte och valmöjligheter är nödvändigt för god livskvalité. Enligt Hammel är det viktigt att 

fokusera på aktiviteter som är meningsfulla för personen och inte förlora fokus på varför 

personen ska utföra aktiviteten. Även miljön personen vistas i kan påverka förutsättningar 

och möjligheter till aktivitetsutförande (Kielhofner, 2012). Miljön kan definieras som de 

särskilda fysiska, sociala, ekonomiska, kulturella och politiska funktioner i en persons 

sammanhang som påverkar motivation, vanor och utförande av aktivitet. En persons förut-

sättningar till aktivitet kan inte bedömas utan förståelse för miljöns påverkan eftersom mil-

jöns egenskaper samverkar med personen och påverkar vilket inflytande miljön har 

(Kielhofner, 2012). 

 

Handens funktion är viktig vid aktivitet eftersom flertalet av de aktiviteter människan äg-

nar sig åt i vardagen utförs med händerna. I vardagen används händerna som grip- och 

känselorgan men även till kommunikation (Sollerman, 1992). Händerna tas ofta för givna 

och de utför helt intuitivt de grepp och rörelser som finns i tankarna. Händerna uttrycker 

ofta känslor och tankar till exempel välkomnar, tröstar men också straffar. Lundborg 

(2016) beskriver handen som ett sinnesorgan som ögat eller örat. Handens känsel är välut-

vecklad och har förmågan att uppfatta och känna igen former och ytstrukturer utan synens 

hjälp. Därför kan försämrad känsel i handen leda till störningar i koordination, finmotorik 

samt eventuellt påverka möjligheten att reglera gripkraften. Lundborg framhåller vidare att 

det finns ett samband mellan att människan använder handen så mycket och att handen har 

proportionellt sett stor representation i hjärnan samt att handens aktivitet stimulerar kogni-

tiva funktioner.  

 

I de flesta aktiviteter människan utför i vardagen används händerna, det kan röra sig om 

toalettbesök, dusch, matlagning, att handla eller ta hand om hunden (Sollerman, 1992). 

Dessa är bara en bråkdel av alla aktiviteter människan utför i vardagen. Aktivitetsförmågan 

kan förändras vid en nedsättning av handens funktion. Det är inte bara förmågan att bre en 

smörgås eller öppna en burk som påverkas utan hela personligheten kan bli förändrad vid 

en funktionsnedsättning i handen. Kjeken (2005) beskriver också att nedsatt handfunktion 

påverkar aktiviteter, vilket kan leda till nedsatt livskvalitet och depressioner. Eftersom ar-

betsterapeuter arbetar med målsättning att öka aktivitetsförmåga vid sjukdom eller skada 
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kan arbetsterapi vara en del av behandlingen när det gäller den här patientgruppen. Fisher 

(2013) menar att det som skiljer arbetsterapeuter från andra professioner är just sättet att se 

på funktionsbegränsningar. Arbetsterapeuter utgår från tanken vad ”människan gör” och 

”på vilket sätt hon/han gör det”. Fisher nämner några modeller som används, till exempel 

Model of Human Occupation (MOHO) och Occupational Therapy Intervention Process 

Model (OTIPM) (Fisher & Nyman, 2007, Fisher, 2009). Dessa modeller beskriver indivi-

den ur ett aktivitetsperspektiv, det är patientens aktivitetsberättelse som är grundläggande 

för problem och målformulering samt lösningsfokuserade åtgärder (Fisher & Nyman, 

2007). Vidare är det individuella, kulturella och miljömässiga faktorer som påverkar indi-

videns utförande av aktivitet (Kielhofner, 2012). Enligt Mathiowetz (1993) ska funktions-

begränsningen bedömas sekundärt och primärt ska arbetsterapeuten observera vilka roller 

en patient har och hur aktivitetsförmågan påverkas.  

 

Av det totala antalet läkarbesök inom primärvården orsakas 20-30 procent av besvär i ske-

lett, leder och muskler. Dessa besvär är också en av de vanligaste orsakerna till sjukskriv-

ningar och nedsatt aktivitetsförmåga (Socialstyrelsen, 2014). Socialstyrelsen betonar vik-

ten av att lindra, bromsa förloppet, minska konsekvenserna, att ge en tidig diagnos, snabbt 

insatt behandling, förebyggande åtgärder, rehabilitering och uppföljning. Patienter söker 

till vården på grund av smärta och nedsatt aktivitetsförmåga och vill ha hjälp med att 

minska besvären (Socialstyrelsen, 2014). Socialstyrelsen har tagit fram riktlinjer för be-

handling av artros och dessa är främst inriktade på artros i knä och höft och rekommendat-

ionerna är: ”långvarig, regelbunden handledd konditions- styrke- och funktionsträning”. 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2018) ansvarar för rekom-

mendationer samt granskar riktlinjer för behandling av artros. Riktlinjerna riktas till pri-

märvården, där åtgärderna i första hand utförs eller förväntas utföras. Primärvården har en 

betydelsefull roll i arbetet med att tidigt identifiera personer med artros samt utföra en om-

fattande del av rehabiliteringen för denna patientgrupp. Syftet med riktlinjerna är både att 

stimulera användandet av vetenskapligt utvärderade och effektiva åtgärder inom detta om-

råde och att vara ett underlag för öppna och systematiska prioriteringar inom hälso- och 

sjukvården enligt SBU (2018). 

 

År 2008 startade ”Bättre omhändertagande av patienter med artros” (BOA) som innehåller 

teoridelar kring artros såsom vad artros är, riskfaktorer och symptom. Vidare följer träning, 

aktiviteter i dagliga livet, tips hur personer kan hantera sina besvär samt efterföljande fri-
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villig träning under sex till åtta veckor (BOA registercentrum, 2017). Målet med BOA är 

att öka livskvaliteten och öka aktivitetsnivån hos patienter med artros samt minska sjuk-

vårdskostnader och sjukskrivningar (Thorstensson, Garellick & Dahlberg,.2014). Arbetste-

rapeuter och fysioterapeuter över hela landet utbildas i att, på ett likvärdigt sätt, leverera 

och utvärdera patientutbildning och individuellt anpassad handledd träning, detta kallas 

artrosskola. BOA är ett nationellt kvalitetsregister där patientrelevant data och följsamhet 

till interventionen registreras (Socialstyrelsen, 2014). Det är viktigt att alla patienter med 

artros, oavsett var de söker vård erbjuds evidensbaserad behandling i enlighet med de nat-

ionella riktlinjerna (SBU, 2018). I Stockholms läns landsting är arbetsterapeuter i primär-

vården ofta första vårdinstans för patienter med handartros och patientgruppen är vanligt 

förekommande (BOA) Patienters förväntningar inför rehabilitering är ofta höga men som 

Towheed (2005) uppger i en litteraturöversikt saknas det tydliga vårdprogram för arbetste-

rapeuter som träffar patienter med handartros. Han nämner vidare att handartros får mycket 

mindre uppmärksamhet än höft- och knäartros. Arbetsterapeutisk behandling inom primär-

vård vad gäller artros kan se olika ut, men innehåller alltid åtgärder för att öka aktivitets-

förmågan. Behandlingen vid handartros kan till exempel vara ergonomisk rådgivning, att 

prova ut stödjande handortoser, instruera vid användning av tekniska hjälpmedel, rörelse-

träning och värmebehandling i form av paraffinbad. Samtliga åtgärder riktas mot att öka 

eller bibehålla funktioner i handen som i sin tur kan öka aktivitetsförmågan (Sollerman, 

1992). 

 

Handartros påverkar människan på samtliga nivåer enligt Socialstyrelsens ”Klassifikation 

av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF (2003). Enligt Socialstyrelsens be-

nämning är paraffin en behandlingsform på kroppsfunktions nivå, emedan i princip alla 

grundmodeller inom arbetsterapi förordar behandling på nivån för aktivitet och delaktighet 

(Fisher, 2009, Mathiowetz, 1993).  

 

Arbetsterapeuten möter patienter på samtliga nivåer i behandlingen, men målet för arbets-

terapeuten är att stödja personen med artros att klara sin vardag och öka aktivitetsförmågan 

samt ha en vilja och målsättning med att engagera sig i meningsfulla aktiviteter (Fisher, 

2013). Paraffin är en värmebehandling som under många år använts av bland annat arbets-

terapeuter för att minska besvär vid handartros. Ayling (2000) beskriver paraffinbehand-

ling som en värmebehandling för minskad smärta i lederna. Paraffinet ligger på en tempe-

ratur runt 50 grader Celsius, paraffinet appliceras genom att händerna doppas ner i paraf-
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finbadet, därefter sätts en plastpåse över händerna och sedan vantar som gör att paraffinet 

håller värmen (Sandqvist et al, 2009). Paraffinet ökar blodcirkulationen, minskar kroniska 

inflammationer samt stimulerar musklernas avslappning (Braddom, 2010). Rörelseträning 

utförs för att öka eller bibehålla rörligheten i fingrarnas leder samt öka funktion i handen 

vid handartros. Denna träning kan patienten bland annat få av en arbetsterapeut (Soller-

man, 1992). Kjeken (2016) beskriver rörelseträning som en viktig del i arbetsterapeuternas 

behandling för att minska stelhet och smärta. Hon uppger att rörelseträning kan vara en 

kostnadseffektiv behandling vid handartros. 

 

Artros är en vanlig ledsjukdom som bland annat kan innefatta smärta och stelhet i lederna 

och kan leda till nedsatt aktivitetsförmåga i vardagen. Dessa besvär är en av de vanligaste 

orsakerna till sjukskrivningar och bidrar till en stor vårdkostnad. Socialstyrelsens Nation-

ella Riktlinjer innefattar rekommenderad behandling vid artros, men riktlinjerna vänder sig 

främst till behandling av höft- och knäartros. Arbetsterapeuter möter många patienter med 

nedsatt aktivitetsförmåga på grund av att de har handartros. Behandlingen är olika men en 

behandlingsform som används är paraffinbehandling i kombination med rörelseträning. 

Det är därför viktigt att kartlägga effekten av denna behandlingsform. Det är viktigt med 

evidens för att visa effekter av arbetsterapeutisk behandling riktat till denna stora patient-

grupp.  

 

Syfte  

Syftet med denna studie var att undersöka om effekten av interventionen värmebehandling, 

rörelseträning eller kombinationen av båda ger ökad aktivitetsförmåga för personer med 

artros i händerna.  

 

Metod  

 

Design 

Metoden som valts är en beskrivande litteraturstudie. En litteraturstudie syftar till att sys-

tematiskt identifiera, värdera, analysera och sammanställa befintlig forskning inom ett om-

råde. Studien har en kvantitativ ansats då det ansågs vara mest lämpligt för att beskriva 

studier som handlar om effekten av arbetsterapeutiska åtgärder (Forsberg & Wengström 

2016).  
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Litteratursökning 

Sökningen utfördes via Umeå medicinska bibliotek. Författaren sökte litteratur i elektro-

niska databaser under mars och april 2018. Databaserna som användes var Pub Med, CI-

NAHL , PsycInfo, Amed, Academic Search Elite. För att inte utesluta relevanta studier 

gjordes två sökkombinationer (Backman, 2016). En bredare sökning bidrar till en ökad 

insamling av kunskap inom det specifika området (Friberg, 2017). Författaren har också 

tagit hjälp av bibliotekarie på Umeås medicinska bibliotek vid två tillfällen. De sökord som 

valts vid den första sökningen är osteoarthritis hand, occupational therapy, physical 

therapy, hand therapy och intervention. Sökorden i den andra sökningen bestod av paraf-

fin, hand osteoarthritis och therapy. I datasökningen användes boolesk söklogik som inne-

bär att man använder mer än ett sökord, för att avgränsa sökningen (Friberg, 2017). För att 

koppla ihop ord användes sökoperatorn AND.  

 

Urval 

Under sökningen valdes artiklar ut efter relevans till studiens syfte. Inklusionskriterierna 

för studien var att artiklarna skulle vara vetenskapliga samt vara kvantitativa originalartik-

lar, svara på studiens syfte, ha en arbetsterapeutisk synvinkel samt vara skrivna på eng-

elska. Exklusionskriterier var artiklar som var skrivna på annat språk än engelska, kvalita-

tiva studier samt studier som inte genomgått etisk prövning. 

 

Urvalet genomfördes i flera steg för att inte missa relevanta artiklar. Den inledande sök-

ningen gav 70 artiklar fördelat på fem databaser. Under sökningen framkom att det fanns 

ett flertal dubbletter i databaserna, vilket tyder på bra databaser enligt Forsberg och Weng-

ström (2013). Artiklarna som stämde på studiens syfte inkluderades och abstrakt granska-

des. Efter dubbletter tagits bort kvarstod 25 artiklar som lästes igenom för granskning om 

de svarade mot syftet. Ytterligare 19 artiklar togs bort på grund av att de inte stämde in.  

Det slutliga resultatet blev att sex artiklar motsvarade alla kriterier och var relevanta mot 

syftet. Dessa sex studier var skrivna på engelska och var etiskt granskade samt innehöll 

värme eller rörelseträning eller kombinationen av värme och rörelseträning. Flödesschema 

över urvalsprocessen ses i figur 1. I föreliggande studie ingår fem RCT- studier och en 

prospektiv kohort studie. 

 

Artiklarna presenteras i en översiktlig tabell där författare, titel, publiceringsår, land, syfte, 

urval, design, resultat och kvalitet framgår (se bilaga 1). 
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Figur 1: Schematisk beskrivning av litteratururval 

 

Kvalitetsgranskning 

Wengström och Forsberg (2017) betonar fördelen av att ha en modell att använda sig av 

vid reflektion och analys av resultaten i artiklarna. För att bedöma hur starkt det samlade 

vetenskapliga underlaget var och för att klassificera styrkan på det vetenskapliga underla-

get användes en mall för kvalitetsgranskning av kvantitativa studier av Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011). Varje positivt svar i mallen beräknades med ett poäng som sedan divi-

derades med totala antalet frågor. På så vis kunde en procentsats för artikelns kvalitetsnivå 

räknas ut. Gränsvärdena sattes till mer än 70 % = hög nivå och lägre än 50% = låg nivå, de 

studier som hamnade mellan dessa värden bedömdes som medelhög nivå. De bedömda 

artiklarnas kvalitet redovisas i en översiktstabell (se bilaga 1). Fem av artiklarna bedömdes 

som hög kvalitet och en bedömdes vara medelhög. 

 

Analys 

Artiklarna har analyserats enligt Fribergs (2006) analysmodell för en litteraturstudie. Varje 

artikel har sammanfattats med stöd av PICO (Forsberg & Wengström, 2017) för att skapa 

Academic Search 
Elite 

10  

Amed 

3  

Cinahl 

8  

Bedömning av 
titel 70   

Bedömning av 
abstrakt 

70  

Bedömning av 
fulltext 

25  

Totalt antal  
Inkluderade  

artiklar  

6 

Psycinfo 

4  

Pubmed  

45  

Artiklar exkluderade pga. av 
dubbletter eller genom 
granskning av abstrakt 

45 

Exkluderade efter bedöm-
ning av fulltext. Stämde inte 

mot syftet. 19 
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struktur och få överblick av artiklarna. Författaren har vidare granskat artiklarna upprepade 

gånger, för att uppfatta dess innehåll och skrivit ner sammanfattande anteckningar och 

strukit under viktiga detaljer i varje artikel för att få en bra översikt. Skillnader och likheter 

i artiklarna analyserades och sammanfördes till fem kategorier.  

 

Etiska överväganden 

Artiklarna till litteraturstudien var godkända av en etisk kommitté, samtliga inkluderade 

artiklar i studien redovisades och resultatet har inte påverkats av författarens åsikter (Fors-

berg & Wengström, 2017). Författaren har varit noggrann med att materialet ej modifierats 

under innehållsanalysen. För att stärka detta var författaren noga med att referenser angavs 

på korrekt sätt och att resultat som presenteras kommer från rätt källa. Författaren var även 

medveten om vilken påverkan förförståelse och värderingar kan ha på resultatet. Av den 

anledningen har all granskning gjorts med yttersta noggrannhet utan att påverkas av tidi-

gare erfarenheter. 

 

Resultat 

Resultatet i studien baseras på sex interventionsstudier, samtliga studier är av kvantitativ 

ansats. Dessa presenteras i en artikelöversikt, se bilaga 1. Studierna var gjorda mellan 2010 

och 2018 och var utförda i Sverige, Turkiet, Storbritannien och i Norge. Åldern på delta-

garna i studierna varierade från 41 år till 84 år och kvinnor var överrepresenterade i samt-

liga sex studier. Författaren har valt att presentera resultatet i fem kategorier enligt föl-

jande: Bedömningsinstrument som mäter den upplevda aktivitetsförmågan, Behandlings-

metoder, Studier som visar resultat av värmebehandling, Studier som visar resultat rörelse-

träning och slutligen Resultatet av kombinationen värmebehandling och rörelseträning.  

 

 

Bedömningsinstrument som mäter den upplevda aktivitetsförmågan 

Olika bedömningsinstrument användes i studierna för att mäta eller uppskatta den föränd-

rade aktivitetsförmågan. Patient- Specific Functinal Scale, (PSFS) är ett instrument där 

patienten skattar sin förmåga att utföra angivna aktiviteter som de hade svårigheter med. 

Detta instrument användes i tre studier (Bjurhed et al, 2018; Hennig et al, 2014; Österås et 

al, 2014). EuroQol- 5D (EQ VAS) är ett instrument som mäter aktivitetsförmåga och häl-

sorelaterad livskvalitet och detta användes i två studier (Bjurhed et al, 2018;  Hansson et al, 
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2010). I två studier användes The Functional Index for Hand Osteoarthritis (FIHOA) som 

är en aktivitetsbedömning för personer med artros (Hennig et al, 2014; Österås et al, 2014). 

Vidare användes Australian Canadian Osteoarthritis Hand Index (AUSCAN) vid två stu-

dier (Dilek et al, 2013; Dziedzic et al, 2013). Det är ett självskattningsinstrument vid artros 

för bland annat aktivitetsförmåga, smärta och ledstelhet. Dreiser Functianal Index (DFI) är 

en aktivitetsbedömning för handartros som ingick i en av studierna (Dilek et al, 2013). 

 

Behandlingsmetoder 

Metoder och varaktighet för behandlingsperioder varierade i studierna. En studie (Dilek et 

al, 2013) pågick under tre veckor där patienterna fick värmebehandling genom tio dopp i 

paraffinbad fem gånger per vecka. Värmebehandlingen varade 15 minuter med efterföl-

jande individuellt träningsprogram under 25 minuter. I en annan studie (Bjurhed et al, 

2018) som varade under sex veckor fick patienterna värmebehandling två gånger per vecka 

med fyra dopp i paraffinbad. Värmebehandlingen pågick under 20 minuter och därefter 

rörelseträning under 25 minuter. En svensk studie (Hansson et al, 2010) utvärderade en 

patientskola för artros som pågick en gång per vecka under fem veckor. I skolan ingick 

endast värmebehandling i kombination med rörelseträning vid två tillfällen och utöver det 

information kring artros och ledskyddsundervisning.  

 

I en studie av Dziedzic et al (2013) blev deltagarna slumpmässigt indelade i fyra grupper 

som träffades vid fyra tillfällen. Den första gruppen fick ledskyddsinfo, den andra gruppen 

fick rörelseträning och den tredje gruppen fick ledskyddsundervisning i kombination med 

rörelseträning. Den fjärde gruppen var kontrollgrupp och fick ingen behandling. I två 

norska studier Hennig et al (2014) och Österås et al (2014) utvärderades effekten av rörel-

seträning jämfört med en kontrollgrupp som inte fick någon rörelseträning. Båda studierna 

genomfördes under tre månader. I studien av Hennig et al utförde patienterna sin rörelse-

träning hemma tre gånger per vecka. I den andra studien av Österås et al hade deltagarna 

initialt möjlighet till gemensam gruppträning på mottagning en gång per vecka samt trä-

nade hemma två gånger per vecka.  Därefter tränade deltagare hemma enligt programmet 

tre gånger per vecka under totalt tre månader. 

 

Värmebehandling 

I en studie (Dilek et al, 2013) jämfördes en grupp som fick paraffinbehandling med en 

kontrollgrupp som endast fick information. Studien visade ingen signifikant förbättring av 
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aktivitetsförmågan för någon av grupperna. Interventionen pågick under tre veckor med en 

sista uppföljning efter 12 veckor. 

 

Rörelseträning. 

I en studie gjord i Storbritannien (Dziedzic et al, 2013) undersöktes effektiviteten av rörel-

seträning för patienter med handartros jämfört med en kontrollgrupp som inte fick rörelse-

träning. Resultatet efter 12 månader visade ingen signifikant förbättring i aktivitetsför-

mågan i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. En studie (Hennig et al, 2014) 

undersökte om kvinnor ökade sin aktivitetsförmåga genom rörelseträning jämfört med en 

kontrollgrupp som endast fick information. Resultatet vid tre månaders uppföljning visade 

att rörelseträning ökade aktivitetsförmågan signifikant. En norsk studie (Österås et al, 

2014) undersökte en interventionsgrupp som fick rörelseträning under 12 veckor mot kon-

trollgruppen som inte fick rörelseträning utan endast ”vanlig vård”. Studien visade ökat 

aktivitetsutförande vid sex månaders uppföljning för interventionsgruppen. 

 

Kombination av värme och rörelseträning 

Studie (Hansson et al, 2010) utvärderade patientutbildning innehållande värmebehandling 

och rörelseträning för patienter med artros. Patienterna kunde ha artros i flera leder av 

kroppen till exempel höft, knä, hand eller annan led. Interventionsgruppen visade vid sex 

månaders uppföljning en signifikant förbättring gällande vardagliga aktiviteter och egen-

vård. En nyligen gjord studie i Sverige (Bjurhed et al, 2018) undersökte effekterna efter en 

patientskola innehållande värmebehandling följt av rörelseträning. Studien visade att akti-

vitetsförmågan ökade signifikant hos deltagarna från start till tre månader och låg sedan 

kvar på denna nivå vid 12 månaders uppföljning. Båda ovanstående studier (Hansson et al, 

2010; Bjurhed et al, 2018) innehöll även information kring artros, stödjande ortoser och 

hjälpmedel. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att se om effekten av interventionen värmebehandling, 

rörelseträning eller kombinationen av båda, ger ökad aktivitetsförmåga för personer med 

artros i händerna. I studiens resultat som grundar sig på sex kvantitativa original artiklar, 

framkom att kombinationen värme och rörelseträning förföll ha en positiv effekt på aktivi-
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tetsförmågan hos personer med handartros. Bäst långsiktig effekt uppnåddes då värme och 

rörelseträning kombinerades. 

 

Olika bedömningsinstrument användes för att mäta aktivitetsförmågan. Instrumenten skat-

tade eller mätte patientens förmåga att utföra en angiven aktivitet. Gemensamt för bedöm-

ningsinstrumenten var att de är testade avseende validitet och reliabilitet. Erlandsson och 

Persson (2014) betonar vikten av tydlighet ur ett kvantitativt perspektiv för att kunna på-

visa effekt och utfall av arbetsterapeutiska interventioner. Även Kjeken (2016) beskriver 

vikten av tydlighet för att påvisa vad arbetsterapeuter kan bidra med i behandlingen kring 

handartros. Genom evidens menar Kjeken att effekter av arbetsterapeutisk behandling kan 

påvisas. Kjeken (2005) framhåller i annan studie att det är i aktiviteter patienter märker 

sina begränsningar och hinder genom att inte kunna delta på samma sätt. Det är viktigt att 

arbetsterapeuten noggrant dokumenterar och väljer reliabla och valida bedömningsinstru-

ment. Arbetsterapeuter kan genom klinisk evidens utforma arbetsterapiprogram vid hand-

artros. 

 

I föreliggande studie skiljde sig frekvensen hur ofta och på vilket sätt värmebehandling i 

form av paraffin applicerades. I en studie fick patienterna sitta med värmebehandlingen 20 

minuter en gång per vecka efter att ha doppat ner händerna i paraffin vid fyra dopp. En 

annan studie visade att patienterna fick doppa händerna i paraffin tio dopp fem gånger per 

vecka och sitta med värmen i 15 minuter. Resultatet från de båda studierna skiljer inte trots 

att antalet behandlingstillfällen samt mängd av paraffin varierade. Resultatet är signifikant 

och kan tolkas som att det inte är nödvändigt med värmebehandling mer än en gång per 

vecka. För att tydliggöra effekten av behandlingen skulle fortsatta studier vara intressanta. 

Resultatet i föreliggande studie visade att enbart värmebehandling gav signifikant smärt-

lindring, men ingen upplevd förbättring i aktivitetsförmågan. Värmebehandling är en be-

handling på funktionsnivå enligt ICF (2003). Braddom (2010) beskriver paraffinbehand-

ling som avslappnande och den kan upplevas skön och behaglig för stunden. Inom primär-

vården i Stockholm kan patienterna få behandlingen i gruppform då finns möjlighet att 

utbyta erfarenheter och social samvaro vilket också kan leda till en positiv upplevelse. En 

möjlighet kan vara att patienter med handartros önskar få behandling på en funktionsnivå 

enligt ICF för att sedan klara av att ta tag i vardagliga aktiviteter. Det skulle vara intressant 

att göra en mer kvalitativ studie som även studerar upplevelser av interventionen. Ann Fi-

scher (2009) betonar i sin modell att aktivitet bör vara behandlingen för arbetsterapeuter. 
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Även Jonsson (2016) tar upp det unika fokus på aktiviteter i det dagliga livet som arbetste-

rapeuter alltid har i centrum vid mötet med patienter. Men anatomi och kunskapen om 

handens funktioner är också en del av arbetsterapeututbildningen och viktig i mötet med 

denna patientgrupp, men arbetsterapeuter måste då vara medvetna om varför behandling 

sker på funktionsnivå. Kunskap om ICF är också viktigt då flera journalmallar utgår från 

ICF för att nå ett gemensamt språk inom olika yrkeskategorier inom vården (2003). 

 

De studier i resultatet som enbart byggde på rörelseträning var baserade på att denna trä-

ning huvudsakligen skedde i hemmiljö och resultaten från de två studierna var motstridiga. 

Resultatet tyder på att effekten av interventionen avtar om den inte ges kontinuerligt. Det 

är betydelsefullt för patienten att träningsprogrammet är individuellt och utformat av ar-

betsterapeut eller annan med professionell kunskap inom hand rehabilitering för att nå 

bästa rehabilitering samt att interventionen har evidens (Kjeken 2011). I en annan studie 

beskriver Kjeken (2016) att rörelseträning vid handartros kan vara en kostnadseffektiv be-

handling, en behandling som minskar smärta, ökar rörlighet och styrka vilket leder till 

ökad aktivitetsförmåga. Här skulle fortsatta studier vara intressant för att undersöka vilken 

effekt rörelseträning ger om den utförs med handledning av arbetsterapeut. 

 

I resultatet visas att en kombination av rörelseträning och värmebehandling gav signifikant 

högre självuppskattad aktivitetsförmåga. De positiva effekterna var i samtliga fall bestå-

ende sex till tolv månader efter interventionen. Studierna var baserade på artrosskola inne-

hållande både behandling och information. Detta är i linje med BOA som ger ett bättre 

omhändertagande av patienter med artros och har ett tydligt program för information och 

undervisning som arbetsterapeut ska förmedla.  

 

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer (2014) riktar sig främst mot höft- och knäartros, och 

saknar tydliga riktlinjer för behandling vid artros i händerna. Det är bristfälligt med evi-

dens för behandling och resultat av arbetsterapeutisk behandling vid handartros. Det skulle 

finnas ett värde i att utöka de Nationella Riktlinjerna mot handartros. För det krävs evidens 

vilket ställer krav på randomiserade kontrollerade studier för denna patientgrupp. 

 

Metoddiskussion 
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Sökningar gjordes i Pub Med, Cinahl, Academic Search Elite, PsycInfo samt Amed, detta 

efter stöd från Umeå Medicinska bibliotek, att de databaserna kunde vara mest relevanta 

för studien. Pub Med är världens största medicinska databas, Cinahl och Amed vänder sig 

bland annat mot arbetsterapi (Nordenström, 2011). Det visade sig vara svårt att hitta stu-

dier på området och författaren fick fram relativt lite träffar på sökorden. Författaren 

gjorde därför sökningar i två söksträngar eftersom den första sökningen gav lite träffar. En 

reflektion är om studiens frågeställning eventuellt var för snäv. Möjligen hade författaren 

fått fler träffar om samtliga arbetsterapeutiska interventioner för handartros hade inklude-

rats, men det hade inte stämt in mot syftet.  

 

Författaren förändrade inklusions- och exklusionskriterier efter första sökningen på grund 

av litet utbud av träffar. Förändringen var tidsperioden när studierna skulle vara gjorda. 

Författaren gjorde detta med tanke på att värmebehandling är en behandlingsform som 

varit aktuell under många år och fler studier kunde vara möjliga att identifiera om åren för 

sökning gick tillbaka.  

 

Det fanns en del studier gjorda med kvalitativ metod, då upplevelse av värmebehandling 

var i fokus men dessa studier svarade inte mot studiens syfte. Vidare fanns värmebehand-

ling beskrivet i mer ”spa” syfte. Dessa studier inkluderades inte. 

 

Av de sex artiklarna som inkluderades i studien var fem randomiserade kontrollerade stu-

dier och en var en prospektiv kohortstudie. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) 

så har RCT- studier högst bevisvärde, så de inkluderade artiklarna har god vetenskaplig 

evidens. 

 

Av de inkluderade artiklarna var fyra från Norden, två från Sverige och två från Norge. 

Detta upplevde författaren till föreliggande studie positivt eftersom det kan kännas lättare 

att överföra både bedömningsinstrument och behandlingsform när det handlar om nordiska 

länder. 

 

Författaren är något obekant med litteraturgranskning och det engelska språket, vilket även 

kunnat medföra att information gått förlorad i översättningsprocessen. Att göra studien 

ensam kan författaren se som en svaghet eftersom både sökning, urval och kvalitetsgransk-
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ning hade varit värdefullt att kunna diskutera; för att ge nya infallsvinklar och utveckla 

resonemang tillsammans.  

 

Konklusion 

Det fanns få studier gjorda om värme och rörelseträning vid handartros och resultaten i de 

studier som finns är inte helt samstämmiga. Studiens resultat visar att det förefaller som 

om kombinationen värme och rörelseträning har en positiv effekt på aktivitetsförmågan 

hos personer med handartros. Bäst långsiktig effekt uppnås då värme och rörelseträning 

kombineras. Ytterligare studier behövs för att få kunskap om vilken effekt värmebehand-

ling har på aktivitetsförmågan. För den arbetsterapeutiska verksamheten kan ett första steg 

vara att utveckla arbetsterapiprogram. 

 

Bakgrunden till denna litteraturstudie var min kliniska bakgrund. Jag arbetar dagligen med 

artros patienter på en rehab mottagning i Stockholm, och använder mig ofta av behand-

lingsformen värme i kombination med rörelseträning. Relativt ofta ställs frågan: ”hjälper 

det här mot min handartros”. Detta var upprinnelsen till föreliggande studie som har gene-

rerat några svar som jag kan användas i mötet med patienter.  
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Ingen signifikant förbättring 

i aktivitetsförmågan 

Uppföljning 12 veckor efter 

intervention.  

 

Medel 

Hansson Ekvall, E., 

Lundgren Jönsson, 

M., Ronnheden, A-

Effect of an educa-

tion programme for 

patients with osteo-

Utvärdera effekten av 

patientskolan i pri-

märvård för personer 

114 patienter med artros. 

Ålder mellan 41 och 84 år. 

Medelåldern 63 år. 

RCT Interventionsgruppen visade 

en signifikant förbättring  

Hög 
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M., Sörensson, E., 

Bjärung,.Dahlberg 

EL. 

 

2010 

Sweden 

arthritis in primary 

care- a randomized 

controlled trial. 

med artros. Utvärdera 

funktion, självupp-

skattad hälsa och 

självförmåga. 

Patienterna blev indelade i 

en interventionsgrupp och en 

kontrollgrupp. Intervent-

ionsgruppen fick informat-

ion, rörelseträning, paraffin. 

 

Instrument för utvärdering: 

EQ5D, Arthritis self- effi-

cacy scale. 

gällande vardagliga aktivite-

ter och egenvård 6 månader 

efter intervention. 

 

Österås, N., Hagen, 

BH., Grothle, M., 

Sand- Svartrud, A-L., 

Mowinckel,E., 

Kjeken, I.   

2014 

Norway 

Exercise pro-

gramme with tele-

phone follow- up 

for people with 

hand osteoarthritis- 

protocol for a ra-

domised controlled 

trial. 

Utvärdera effekten av 

rörelseträning för ökad 

aktivitetsförmåga hos 

personer med hand-

artros. 

300 patienter i ålder mellan 

40- 79 år som blev indelade i 

interventions- och kontroll-

grupp. 

Interventionsgruppen fick 

delta i en studie med 12- 

veckors rörelseträning enligt 

program, träningen utfördes 

i hemmiljö.  

 

Instrument vid utvärdering: 

FIHOA, PSFS 

RCT Interventionsgruppen visade 

en ökad aktivitetsförmåga, 6 

månader efter intervention. 

Hög 

Dziedzic, K., 

Nicholls, E., Hill, S., 

Hammond, A., 

Handy, J., Thomas, 

E., Hay, E.  

 

2013 

Great Britain. 

Self- management 

approaches for 

osteoarthritis in the 

hand: a 2 X 2 facto-

rial randomized 

trial. 

Utvärdera rörelseträ-

ning för patienter med 

handartros. 

257 patienter med artros, 

medelålder 66 år blev inde-

lade i interventionsgrupp 

och kontrollgrupp. 

 

4 tillfällen tillsammans med 

arbetsterapeut, därefter rö-

relseträning i hemmiljö. 

Instrument vid utvärdering: 

AUSCAN 

RCT Rörelseträning visade ingen 

signifikant förbättring i 

aktivitetsförmågan 12 må-

nader efter intervention. 

Hög 

Henning, T., Hahre, 

L., Tryving Horn-

Effect of home- 

based hand exercis-

Utvärdera rörelseträ-

ning för handartros 

80 kvinnor med handartros, 

medelålder 60,8 år. 

RCT Resultatet visade att rörelse-

träning ökade aktivitetsför-

Hög 
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burg,V., Mowinckel, 

P., Sauar Norli, E., 

Kjeken, Ingvild.  

 

2014 

Norway 

 

es in women with 

hand osteoarthritis: 

a randomized con-

trolled trial 

patienter.  Interventionsgrupp jämfört 

med kontrollgrupp. 

mågan signifikant. 

 


