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Sammanfattning 

Hand- arm vibrationer (HAV) från vibrerande maskiner är något som i arbetet påverkar upp till 

800 000 svenskar. Vibrationerna från maskinerna kan ha olika karaktär, vissa mer sinusliknande 

som t.ex. de från en slipmaskin medan andra mer slående som t.ex. en bilningsmaskin. 

Exponering för HAV kan orsaka vita fingrar, neurosensoriska samt muskuloskeletala skador. 

Genom en retrospektiv journalstudie kategoriserades 60 patienter utefter deras typ av 

vibrationsexponering för att se om det fanns någon skillnad i skademönstret mellan grupperna. 

Resultaten visade på att det fanns en viss skillnad då de som primärt utsatts för slående 

vibrationer i högre utsträckning hade en sänkt vibrations- och värmekänslighet på höger 

pekfinger, samt att prevalensen av bencystor var högre i denna grupp. Fynden kan agera som en 

fingervisning om var fortsatta studier kan ta vid för att ytterligare undersöka ämnet.  
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Förkortningar 

 

SCB  Statistiska Centralbyrån 

HAV  Hand- arm vibrationer 

HKV  Helkroppsvibrationer 

A(8)  Genomsnitts exponering över 8 timmars arbetsdag 

KST   Kvantitativ sensorisk testning 

SLE  Systemisk lupus erythematosus 

USÖ  Universitetssjukhuset Örebro 

SPSS  Statistical Package for the Social Sciences 

KTS  Karpaltunnelsyndrom 

AMM  Arbets- och miljömedicin   
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Bakgrund 

Yrkeslivet kan utsätta oss för en mängd olika typer av påfrestningar. Alltifrån stress på 

arbetsplatsen till tunga lyft har potential att orsaka ohälsa. En av dessa typer av påfrestningar 

som man kanske inte först tänker på är vibrationer. Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) utsätts  

400 000 till 800 000 personer i Sverige för vibrationer i sitt arbete [1] . Exponering för 

vibrationer brukar delas upp i två huvudsakliga typer: hand- arm vibrationer (HAV) samt 

helkroppsvibrationer (HKV). HAV uppkommer t.ex. vid bruk av motorsågar, skruvdragare eller 

andra handhållna maskiner som vibrerar. HKV ses vid bruk av fordon som t.ex. grävmaskiner 

eller lastbilar. Totalt uppskattas antalet yrkesverksamma som i Sverige utsätts för vibrationer 

minst en fjärdedel av arbetstiden till ca 29 000 för HAV och ca 26 000 för HKV [2]. 

Vibrationsexponering kan ge upphov till både bestående och övergående skador. Uppkomsten av 

vita fingrar (även kallat Raynauds fenomen) är den mest kända skadan. Vibrationsexponering 

kan även ge upphov till neuropati och karpaltunnelsyndrom [3]. 

Vibration 

En vibration är en svängningsrörelse hos ett fast föremål. Vibrationen mäts sedan som 

acceleration i enheten m/s2..  Vibrationernas acceleration i kombination med exponeringstiden 

kan sedan användas för att få ett vibrationsexponeringsvärde för en arbetsdag, ett så kallat A(8) 

värde [4]. Skador kan uppkomma så tidigt som vid A(8) 1m/s2 [5] . Trots detta är 2,5m/s2 är satt 

som ett dagligt insatsvärde för HAV medan 0,5m/s2 gäller för HKV enligt arbetsmiljöverkets 

föreskrifter.  Om insatsvärdet överskrids innebär detta ett krav på arbetsmiljöförbättring samt 

medicinska kontroller av dem som utsätts för vibrationerna. Det finns även gränsvärden som ej 

får överskridas. För HAV är 5m/s2 gränsvärdet och om det överskrids så måste detta omedelbart 

åtgärdas av arbetsgivaren [4]. För HKV är insatsvärdet 0,5m/s2och gränsvärdet 1,1m/s2. 

Vibrationer kan även delas in i olika grupper efter deras svängningsmönster. De kan antingen 

vara regelbundna och följa ett tydligt mönster t.ex. likna en sinuskurva eller vara mer 

stötformade. Olika typer av mönster kan då ge olika typer av skador efter exponering [6]. I 

dagsläget finns inget allmängiltigt system för klassifikation av olika typer av maskiner utifrån 

deras vibrationsmönster utan endast efter deras acceleration. Exempelvis vibrerar en 

bilningsmaskin huvudsakligen stötvis medan en slipmaskin istället har ett mer sinusliknande 
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vibrationsmönster. Många verktyg vibrerar endast tillfälligt stötvis som t.ex. en mutterdragare 

när muttern låser sig, eller en tigersåg som fastnar under sågning. 

Skador  

Vid vibrationsexponering kan både övergående akuta och bestående kroniska skador uppkomma. 

De övergående akuta effekterna kan yttra sig som en störd beröringskänslighet, muskel-, eller 

störd temperaturkänslighet [7,8,9]. Dessa effekter tenderar att vara kortvariga och kopplade till 

exponeringstid och accelerationen hos verktyget i samband med exponeringen. De akuta 

effekterna kvarstår ej längre än en timma efter exponering [10]. Den akuta påverkan kan medföra 

en ökad risk för olyckshändelser samt en nedsatt arbetsförmåga. Detta pga svårigheter att utföra 

precisionsuppgifter såväl som manövrerandet av maskiner. Tiden för återhämtning varierar 

beroende på typ av exponering samt dennes styrka, men även på individens känslighet. I nuläget 

är det ej styrkt om den akuta påverkan kan användas för att bedöma risk för kroniska 

vibrationsskador [11]. 

Kroniska effekterna kan delas in i tre huvudområden: vaskulära, neurosensoriska samt 

muskuloskeletala.  

Vaskulär 

De vaskulära skadorna yttrar sig primärt som Raynauds fenomen. Detta innebär en perifer 

vasospasm i falangerna efter exponering för kyla. I samband med detta uppkommer smärta, 

frusenhet samt nedsatta finmotoriska förmågor. Fenomenet syns genom en avblekning av huden 

framförallt i de distala falangerna ofta med en tydlig gräns mot den opåverkade vävnaden. 

Sensoriken och den finmotoriska förmågan är ofta temporärt nedsatt under avblekningsfasen. 

När episoden övergått så följs den oftast av en hyperemisk fas med rodnad, smärta och svullnad. 

Detta har rapporterats sedan över 100 år tillbaka [12]. 

Raynauds finns både i en primär form (Raynauds sjukdom) då fenomenet uppkommit spontant 

utan en känd orsak. Det finns även en sekundär förvärvad form som kan ha ett flertal olika 

etiologier så som t.ex. Sklerodermi, SLE eller vibrationsexponering [13]. Besvären uppträder 

vanligtvis i samband med köldexponering, stress eller vibrationer. 

Det finns även studier som tyder på ett eventuellt samband mellan ischemisk hjärtsjukdom och 

vibrationsexponering [14]. 
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Neurosensoriska 

De neurosensoriska skadorna yttrar sig oftast som stickningar, domningar, nedsatt 

temperaturkänslighet, tremor, smärta samt försämrad känsel. Detta har potential att orsaka 

problem för den drabbade, då detta kan medföra en generell fumlighet vilket i sin tur kan leda till 

svårigheter både att utföra arbetsuppgifter som kräver finmotorik samt svårigheter i vardagen 

med så basala saker som att knäppa sina skjortknappar.  Symtomen kan delas upp i negativa och 

positiva. Bredden av manifestationer tyder på att vibrationsexponering har effekter på A-β, A-δ, 

samt c-fibrer då vibrationsexponering kan ge både sensoriska och motoriska skador [15]. 

De positiva symtomen är tillkomsten av nya sensationer som smärta, domning, tremor med mera. 

Det finns även ett samband mellan vibrationsexponering och karpaltunnelsyndrom. De negativa 

symtomen är eventuella bortfall av känsel, nedsatt temperaturkänsel och försämrad 

vibrationskänslighet. Dessa kan oftast verifieras med elektromyogram eller kvantitativ sensorisk 

testning (KST). 

En KST består av ett batteri med tester (se tabell 1) som undersöker neurosensoriken i händerna. 

Normalt testas värmekänsligheten samt köldkänsligheten. Patologiska svar kan tyda på en 

påverkan på c-fibrer vid nedsatt värmekänslighet. Alternativt påverkan på A-δ fibrer då 

köldkänsligheten är nedsatt. Vibrationskänsligheten testas även med en vibrometri då 

vibrationskänsligheten mäts vid en mängd olika frekvenser. Framför allt testar detta 

Pacinikropparna samt A-β fibrernas funktion [16]. Beröringskänsel testas även med ett 

monofilament test. Då testas framför allt A-β och mekanoreceptrorer i händerna [17]. 

Muskelstyrka testas även med gripstyrketest. Avvikande svar tyder på påverkan på efferenta 

nerver eller muskeln i sig. 
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Tabell 1, Komponenter i kvantitativ sensorisk testning. 

Test Redskap Nerv 

Värmekänsel temperaturtrösklar C-fiber 

Köldkänsel temperaturtrösklar A-δ  

Vibrationskänsel Vibrosens A-β 

Beröringskänsel monofilament A-β 

Geppstyrka jamardynamometer Efferenter 

 

 

  

Muskuloskeletala 

Muskuloskeletala skador kan yttra sig på ett flertal olika sätt. Ofta noteras en försämring i 

handstyrka med sänkt greppstyrka, eller artros i handleden som i sin tur kan orsaka smärta och 

sänkt rörelseomfång i leden. Man kan även observera ett flertal olika förändringar i muskelns 

struktur. Bland annat centraliserade myonuclei, vinklade muskelfiber och fibros [18].  

Centraliserad myonuclei ses ofta vid olika typer av muskelsjukdomar [19]. Vinklade 

muskelfibrer är i sin tur ett tecken på denervation av muskeln. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att genom en journalgranskning undersöka om det finns en skillnad i 

skademönstret hos patienter som exponerats för sinusliknande respektive stötformade 

vibrationer.  

Etiska överväganden 

Studien utfördes som ett internt kvalitetsarbete på uppdrag av kliniken för arbets- och 

miljömedicin, Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) och innefattade ett retrospektivt granskande 

av patientjournaler. Samtycke inhämtades ej från patienter eller journalförande personal. 
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Patienterna informerades inte heller om att deras uppgifter användes i studien. Enligt 

vetenskapsrådets publikation om forskningsetiska principer är detta inte heller nödvändigt för att 

hålla god forskarsed då uppgifterna redan finns i journalerna, redovisas anonymt, patienterna har 

en mycket låg risk att drabbas negativt av deras inkludering, samt att data endast används i 

vetenskapligt icke kommersiellt bruk [20]. 

Material och Metod 

Studien utfördes som en kvantitativ retrospektiv journalstudie. Inklusionskriterierna var att 

patienten fått en exponeringskod för vibrationsskador (10 05-100) enligt Odense systemet samt 

att man bedömt att det fanns ett sannolikt eller säkert samband mellan symtom och exponering. 

De som inkluderats undersöktes på kliniken för arbets- och miljömedicin USÖ, under perioden 

2013-2016. Initialt uppfyllde 61 patienter inklusionskriterierna. Av dessa exkluderades senare en 

patient p.g.a. annan sjukdom (reumatoid artrit) som kunde påverka den aktuella symtombilden. 

Av de inkluderade ingick 60 patienter i studien varav 5 stycken var kvinnor och 55 stycken män. 

Insamling av data utfördes på kliniken för arbets- och miljömedicin under hösten 2016 via 

Region Örebros elektroniska journalsystem. Med hjälp av journaluppgifterna klassades 

patienternas symtom dels efter Stockholm Workshop scale (Tabell 2) för neurosensoriska och 

vaskulära symtom(Tabell 3). I ett antal av journalerna hade behandlande läkare graderat 

symtomen, varpå denna gradering implementerades i studien. I övriga fall då skala ej 

implementerats i journalen gjordes en gradering i efterhand utifrån de beskrivna symptomen i 

dokumentationen.   

  

 

 

Tabell 2, Neurosensoriskasymptom enligt Stockholm workshop scale, [21] 

 

Stadium Symptom 

0SN Exponerad för vibrationer, men inga symtom 

(Normala sensibilitetstester) 



10 

 

1SN Periodvis återkommande domningar och/eller parestesier 

(Normalt eller lätt försämrat monofilament, temperatur- eller 

vibrationssinne) 

2SN Tätt återkommande eller konstanta domningar, försämrad känselförmåga 

(Patologiskt monofilament, temperatur- eller vibrationssinne) 

3SN Konstant domningskänsla, betydande känselnedsättning, fumlighet, 

nedsatt precision 

(Gravt patologiskt monofilament, temperatursinne, vibrationssinne, 

2-PD och Purdue Pegboard) 
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Tabell 3,Vaskulära symptom enligt Stockholm workshop scale, [22] 

Stadium Symptom Beskrivning 

0V - Inga anfall av vita fingrar 

1V Mild 

 

Enstaka attacker engagerande fingertopparna/distala falangerna på 

ett eller flera fingrar 

 

2V Medelsvår Enstaka attacker engagerande den distala och mediala falangen 

(sällan den proximala) på ett eller flera fingrar 

3V  

Svår 

 

Frekventa attacker engagerande de flesta falangerna på minst 3 

fingrar 

4V Mycket 

svår 

 

Symtom som i stadium 3 men med trofiska förändringar i 

fingertopparna 

 

 

Alla patienter som inkluderats i studien genomförde en kvantitativ sensorisk testning (KST). 

Undersökningen innefattade en bilateral undersökning av finger II och V då vibrationssinnet 

testades med en VibroSens för att erhålla ett vibrogram för sju frekvenser. Temperaturkänseln 

testades även med Somedic temperaturrullar bilateralt på finger II och V med en temperatur på 

25°C för kyla och 40°C för värme. Beröringssinnet testades med med Somedic monofilament, 

också detta bilateralt på pekfingret samt lillfingret. Greppstyrkan testades även bilateralt med en 

Jamar dynamometer. 

Resultaten från KST graderades utifrån om höger, vänster eller båda händerna var påverkade, 

samt graden av sensoriskt bortfall. Greppstyrka graderades utifrån om båda händerna var 

påverkade. Greppstyrkan klassades bara som patologisk alternativt normal. 

Utifrån den yrkeshygieniska utredningen samt patientens egen beskrivning av de verktyg denna 

använt i sitt arbete kategoriserade de in i en av tre kategorier. Dessa var huvudsakligen 

sinusliknande vibrationer, förekomst av slående vibrationer, samt huvudsakligen slående 

vibrationer. Denna kategorisering gjordes som en sammanvägning av patientens totala 

vibrationsexponering.  De flesta som inkluderats i studien har använt ett flertal olika typer av 

vibrerande maskiner i sitt arbete.  
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I kategorin huvudsakligen sinusliknande vibrationer inkluderades de som framförallt använt 

maskiner som t.ex. vinkelslipar, bandslipar eller vibroplattor. De som kategoriserats som 

huvudsakligen slående vibrationer var de som främst använt maskiner som t.ex. bilningmaskin, 

mejselhammare eller slagborr. I kategorin förekomst av slag, placerades dels de som antingen 

hade använt både slående och icke slående maskiner i liknande utsträckning, samt de som använt 

maskiner som tigersåg och slåendemutterdragare då dessa kan generera slag i vissa moment 

under arbetet. 

Antalet exponeringsår samt uppskattat A(8) värde för dessa togs även i beaktande. För de 

patienter som ändrat vibrationsexponering i antingen grad eller kategori räknades perioderna upp 

separat. En patient kunde under sina tidiga år i arbetslivet kategoriseras i kategorin 

huvudsakligen slående för att senare efter t.ex. ett arbetsplatsbyte haft sina resterande 

exponeringsår kategoriserade som huvudsakligen sinusliknande vibrationer. 

Val av statistisk metod. 

Data sammanställdes initialt i Excel och analyserades sedan i statistikprogrammet SPSS för 

Windows.  Analys av statistisk signifikans gjordes med hjälp av ett Mann-Whitney U-Test.  Den 

icke-parametriska statistiska metoden valdes då variablerna var i formen av nominal och ordinal 

skala. P-värden ≤0,05 ansågs statistiskt signifikanta. 

Resultat 

Vibrationsexponeringen för de 60 inkluderade patienterna kunde delas upp i 84 perioder. Av 

dessa var 30 stycken huvudsak slående, 35 stycken förekomst av slag och 19 stycken huvudsak 

sinusliknande. Förekomst av slag var den mest förekommande kategorin. 29 patienter hade vid 

något tillfälle under sitt arbetsliv delats in i kategorin huvudsak slag. 21 patienter hade ändrat 

arbetsuppgifter så att deras A(8) värde eller typ av vibrationsexponering ändrats. Av dessa var 

endast 12 patienter med i två eller tre kategorier av vibrationsexponering.  De allra flesta av 

patienterna i studien hade haft liknande typ och grad av exponering fram tills att de besökte 

AMM.  Två av de totalt tre patienter som uppvisat bencystor i händerna eller handlederna hade 

huvudsakligen exponerats för slående vibrationer. Prevalensen av Karpaltunnelsynmdrom (KTS) 

var nästan jämt fördelad mellan grupperna. 5 patienter i gruppen huvudsakligen sinusliknande 

uppvisade KTS, 6 patienter i gruppen förekomst av slag samt 5 st i huvudsakligen slag. 
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Medelåldern var 47 år och medelvärdet för antal exponerings år var 22 (se Tabell 4). Gruppen 

blandat var äldre och hade även högre antal exponeringsår. Både medelvärdet och medianvärdet 

för antal exponeringsår var högre i gruppen huvudsak slag jämfört med gruppen huvudsak 

sinusliknande. I medelvärdet var skillnaden 3,5 år och i median var den 4,5 år. 

 Ett stort antal av deltagarna konsumerade tobak i någon form. Totalt var 40 st antingen aktiva 

tobakskonsumenter då de snusade eller rökte cigarett, eller hade tidigare gjort detta. 

 

 

Tabell 4, Ålder och Exponeringsår. 

    Huvudsak 

sinusliknande 

Förekomst 

av slag 

Huvudsak 

slag 

Blandat Totalt 

Ålder  Antal  10 21 17 12 60 

  medelvärde 47 44 45 56 47 

  median 47 42 46 59 47 

  min 30 26 24 33 24 

  max 63 64 65 67 67 

  standard 

avikelse 

10 12 14 10 12 

  
 

          

       

Exponerings-

år 

antal 10 21 17 12 60 

  medelvärde 17 19,33 20,5 30,67 21,54 

  median 16,5 15 21 34 19 

  minst 3 2 2,5 14 2 

  flest 37 48 43 50 50 

  standardavikelse  11,6 13,1 12,07 11,2 12,81 

 

 

Förvånadsvärt hittades ingen statistisk signifikans för att patienter som huvudsakligen exponerats 

för slag skulle ha svårare symtom än övriga grupper mätt enligt stockholmskalan, varken för den 

cirkulatoriska eller neurosensoriska graderingen (se Tabell 5). De patienterna som huvudsakligen 
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exponerats för slag uppvisade i högre grad ett patologiskt KST gällande värmekänslighet och 

vibrationskänslighet på höger pekfinger än övriga grupper. Sambandet bedömdes som statistiskt 

signifikant med ett p-värde på 0,04 respektive 0,01. Det fanns en viss skillnad gällande höger 

lillfingret vid vibrationskänslighet. På vänster hand tycks lillfingret vara det som påverkats i 

högre utsträckning vid slående exponering. Samtliga p-värden som behandlar vänster hands 

neurosensorik är dock relativt höga. I samtliga fall är p-värdet som lägst på vänster lillfinger när 

vänster hand undersökts. Exempelvis så är p-värdet 0,33 för temperaturkänsel värme vänster 

lillfinger medan det är 0,72 på vänster pekfinger. Dessa skillnader var dock inte statistiskt 

signifikanta då deras p-värden överskred 0,05. Lägsta p-värdet gällande lillfingret var 0,09 för 

vibrationsinne på vänster hand.  Skillnader i andra fingrar samt för kyla och monofilament 

bedömdes ej som statistiskt signifikanta.  
  



15 

 

Tabell 5,Resulatat av Mann-Withney U-test mellan grupperna huvudsak 

sinusliknande och huvudsak slående. 

 
 

 Testad parameter P-värde 

Cirkulatoriska 

symtom (*) 
höger hand(*) 0,46 

 vänster hand (*) 0,67 

Neurologiska 

symtom (*) 
höger hand(*) 0,35 

 vänster hand (*) 0,35 

Muskulära 

symtom 
höger hand 0,6 

 vänster hand 0,6 

   

Temperatursinne höger pekfinger, värme 0,04 

 höger lillfinger, värme 0,58 

 vänster pekfinger, värme 0,72 

 vänster lillfinger, värme 0,33 

 höger pekfinger, kyla 0,79 

 höger lillfinger, kyla 0,15 

 vänster pekfinger, kyla 0,85 

 vänster lillfinger, kyla 0,66 

   

Monofilament höger pekfinger 0,57 

 högerlillfinger 0,6 

 vänster pekfinger 0,46 

 vänster lillfinger 0,46 

   

Handkraft höger hand 0,66 

 vänster hand 0,67 

   

Vibrationssinne höger pekfinger 0,01 

 höger lillfinger 0,13 

 vänster pekfinger 0,67 

 vänster lillfinger 0,09 

*Enl Stockholm workshopskalan 
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Diskussion 

Val av metod. 

Valet att utforma studien som en retrospektiv journalstudie möjliggjorde ett större antal 

inkluderade patienter jämfört med en observationsstudie då den retrospektiva studien stäckte sig 

flera år tillbaka i tiden.  Studien begränsades dock av journalerna inte alltid hade en noggrann 

beskrivning av de parametrar som studien behandlande. Till exempel var ej en skattning enligt 

stockholmskalan gjord i ett flertal journaler. Graderingen gjordes i efterhand baserat på befintligt 

underlag. Detta problem hade ej funnits om gradering kunnat göras i samband med en 

patientundersökning i en observationsstudie.  Ytterligare begränsas studien av svårigheterna att 

kategorisera vilken typ av vibrationer patienterna utsatts för. Detta dels för att de flesta använt ett 

flertal olika maskiner av olika fabrikat och typ samt att exponeringen beräknas på patientens 

egen uppskattning av användandet om inte en yrkeshygienisk undersökning gjorts av 

arbetsplatsen och arbetsmomentet. Kategorierna baseras således på en sammanvägning och 

uppskattning av exponering.   

Analys av resultat  

Våra resultat tyder på att slående vibrationer skiljer sig till viss del i vilka skador de orsakar 

jämfört med sinssuliknande vibrationer. Vi kan inte säkerställa att slående vibrationer skulle ge 

kraftigare skador om man tittar efter stockholmsgraderingen angående vaskulära, neurologiska 

skador eller ökad prevalens av KTS. I litteraturen finns heller inte något definitivt stöd för att 

slående vibrationer borde ge detta. Man har kunnat visa att slående vibrationer orsakar en högre 

grad av energiabsorption och kräver högre greppkraft vid användande jämfört med icke slående 

[23]. Däremot har vi sett en statistisk signifikans för att värme och vibrationskänslighet generellt 

är sämre vid slående exponering. Det är oklart varför höger pekfingret i högre utsträckning 

drabbats hårdare än andra fingrar. Eventuellt skulle detta kunna förklaras av att höger pekfinger 

oftast används av högerhänta för att hålla inne olika typer av avtryckarmekanismer som finns hos 

vibrerande verktyg. Om detta är fallet bör man kunna se en liknande skillnad på vänster hand hos 

de som primärt använt vänster hand för att använda denna typ av verktyg. Det är också möjligt 

att det är själva stöten som orsakar nervskadorna. Detta då avtryckarmekanismer finns hos ett 

mycket stort antal maskiner som både har slående och icke slående vibrationer, men pekfingret 

verkar skadas mest vid slående exponering. 
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Att både värmekänsligheten och vibrationskänsligheten sänkts tyder på en påverkan på A-β 

och/eller Meissners receptor Vater-Pacinis kroppar samt c-fibrer. Resultaten skulle också kunna 

förklaras av en distal skada på nervus medianus då denna innerverar sensoriken på palmar sidan 

av pekfingret samt dorsalsidan på distal falangen. Lillfingret innerveras istället helt av nervus 

ulnaris, detta skulle kunna förklara skillnaden i resultaten från KST. I och med att KST endast 

testar pek- och lillfingret på båda händerna är det möjligt att vi skulle se en liknande sensorisk 

nedsättning i tummen eller långfingret om det primärt var nervus medianus skador som givit 

upphov till symtomen. 

Våra resultat tyder på att slående vibrationsexponering medför en ökad risk för bildande av 

bencystor i handleden. Vi har dock för få patienter för att kunna säkerställa ett samband även om 

våra resultat är i linje med tidigare forskning som visat att lågfrekventa vibrationsmönster tycks 

ge en ökad risk för skador på ben och brosk i handleden [24]. 

När det gäller skillnaden i antal exponerings år mellan grupperna så kan en möjlig förklaring till 

att gruppen blandat både är äldst och har jobbat längst vara att de helt enkelt haft längre tid på sig 

att byta arbete. Är du äldre så har du haft fler år i arbetsför ålder. De som haft huvudsakligen 

icke slående exponering har färre exponeringsår och verkar därför ha arbetat under kortare tid 

trots att medelåldern är likartad om man jämför med gruppen huvudsakligen slående. Det är svårt 

att dra några slutsattser från enbart denna observation. Troligtvis så beror denna skillnad på ett 

flertal olika faktorer, så som variation i medelålder på arbetsplatser, skillnader i arbetsposition 

eller arbetsbelastning.  

Konklusion och fortsatta studier 

Våra resultat visar att det finns en viss skillnad i skademönstret mellan personer som haft 

huvudsakligen exponerats för sinusliknande vibrationer jämfört med personer som haft 

huvudsakligen slående vibrationsexponering. Denna skillnad gäller endast bencystor och 

värme/vibrationskänsel på höger pekfinger.  Skillnaderna mellan grupperna är för små för att ge 

någon större klinisk påverkan i behandlingen av patienterna. Resultaten från denna studie kan 

agera som en fingervisning för utformande av fortsatta studier. 

 Ett område som skulle kunna studeras är kategoriseringen av maskiners vibrationsmönster. Det 

vill säga utformandet av ett system som skulle kunna se till att kategorisering blev mer exakt och 
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mindre godtycklig. En mer storskalig studie som innefattar fler patienter skulle även kunna ge 

tydligare och säkrare resultat. Exempelvis skulle sambandet mellan bencystor och slag kunna 

undersökas i en sådan studie, då antalet i denna begränsar möjlighet till konkreta slutsatser. 
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Bilagor 

Bilaga 1, Gradering efter svårighetsgrad. 0 = icke patologiskt. 1-4 graderar Patologiska till gravt 

patologiska. 

  
Huvudsak sinuslik förekomst av slag huvudsak slag blandat 

 
Total 

 

    Count Column 

N % 

Count Column 

N % 

Count Column 

N % 

Count Column 

N % 

Count Column 

N % 

Cirk_hö 0 4 40% 14 67% 7 41% 4 33% 29 48% 
 

1 5 50% 1 5% 4 24% 3 25% 13 22% 
 

2 1 10% 4 19% 2 12% 2 17% 9 15% 
 

3 0 0% 1 5% 4 24% 3 25% 8 13% 
 

4 0 0% 1 5% 0 0% 0 0% 1 2% 
            

Cirk_vä 0 3 30% 13 62% 7 41% 4 33% 27 45% 
 

1 6 60% 3 14% 4 24% 3 25% 16 27% 
 

2 1 10% 3 14% 3 18% 2 17% 9 15% 
 

3 0 0% 2 10% 3 18% 3 25% 8 13% 
            

Neuro_hö 0 2 20% 3 14% 1 6% 2 17% 8 13% 
 

1 6 60% 12 57% 11 65% 5 42% 34 57% 
 

2 2 20% 1 5% 5 29% 5 42% 13 22% 
 

3 0 0% 5 24% 0 0% 0 0% 5 8% 
            

Neuro_vä 0 2 20% 4 19% 1 6% 2 17% 9 15% 
 

1 6 60% 10 48% 11 65% 5 42% 32 53% 
 

2 2 20% 2 10% 5 29% 5 42% 14 23% 
 

3 0 0% 5 24% 0 0% 0 0% 5 8% 
            

musk_hö 0 8 80% 11 52% 12 71% 8 67% 39 65% 
 

1 2 20% 10 48% 5 29% 4 33% 21 35% 
            

musk_vä 0 8 80% 11 52% 12 71% 8 67% 39 65% 
 

1 2 20% 10 48% 5 29% 4 33% 21 35% 
            

tsinne_V_hö_

2 

0 10 100% 16 80% 11 65% 11 92% 48 81% 

 
1 0 0% 2 10% 6 35% 1 8% 9 15% 

 
2 0 0% 1 5% 0 0% 0 0% 1 2% 

 
3 0 0% 1 5% 0 0% 0 0% 1 2% 
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tsinne_V_hö_

5 

0 6 60% 12 60% 9 53% 10 83% 37 63% 

 
1 3 30% 5 25% 4 24% 2 17% 14 24% 

 
2 1 10% 2 10% 4 24% 0 0% 7 12% 

 
3 0 0% 1 5% 0 0% 0 0% 1 2% 

            

tsinne_V_vä_
2 

0 7 70% 14 70% 11 65% 11 92% 43 73% 

 
1 3 30% 3 15% 5 29% 0 0% 11 19% 

 
2 0 0% 2 10% 1 6% 1 8% 4 7% 

 
3 0 0% 1 5% 0 0% 0 0% 1 2% 

            

tsinne_V_vä_

5 

0 8 80% 15 75% 10 59% 10 83% 43 73% 

 
1 0 0% 2 10% 2 12% 1 8% 5 9% 

 
2 2 20% 1 5% 5 29% 1 8% 9 15% 

 
3 0 0% 2 10% 0 0% 0 0% 2 3% 

            

tsinne_K_hö_

2 

0 7 70% 16 80% 13 77% 11 92% 47 80% 

 
1 2 20% 2 10% 1 6% 1 8% 6 10% 

 
2 0 0% 1 5% 2 12% 0 0% 3 5% 

 
3 1 10% 1 5% 1 6% 0 0% 3 5% 

            

tsinne_K_hö_
5 

0 7 70% 10 50% 8 47% 8 67% 33 56% 

 
1 2 20% 6 30% 2 12% 4 33% 14 24% 

 
2 1 10% 2 10% 6 35% 0 0% 9 15% 

 
3 0 0% 2 10% 1 6% 0 0% 3 5% 

            

tsinne_K_vä_

2 

0 7 70% 15 75% 12 71% 10 83% 44 75% 

 
1 2 20% 3 15% 5 29% 0 0% 10 17% 

 
2 0 0% 1 5% 0 0% 2 17% 3 5% 

 
3 1 10% 1 5% 0 0% 0 0% 2 3% 

            

tsinne_K_vä_

5 

0 6 60% 13 65% 7 41% 8 67% 34 58% 

 
1 2 20% 4 20% 9 53% 2 17% 17 29% 

 
2 2 20% 1 5% 1 6% 1 8% 5 9% 

 
3 0 0% 2 10% 0 0% 1 8% 3 5% 

            

mono_hö_2 0 8 80% 13 65% 15 88% 8 67% 44 75% 
 

1 2 20% 5 25% 2 12% 4 33% 13 22% 
 

3 0 0% 1 5% 0 0% 0 0% 1 2% 
 

4 0 0% 1 5% 0 0% 0 0% 1 2% 
            

mono_hö_5 0 9 90% 15 75% 14 82% 9 75% 47 80% 
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1 1 10% 2 10% 3 18% 3 25% 9 15% 

 
2 0 0% 1 5% 0 0% 0 0% 1 2% 

 
3 0 0% 1 5% 0 0% 0 0% 1 2% 

 
4 0 0% 1 5% 0 0% 0 0% 1 2% 

            

mono_vä_2 0 7 70% 15 75% 14 82% 9 75% 45 76% 
 

1 3 30% 2 10% 3 18% 3 25% 11 19% 
 

2 0 0% 2 10% 0 0% 0 0% 2 3% 
 

4 0 0% 1 5% 0 0% 0 0% 1 2% 
            

mono_vä_5 0 7 70% 14 70% 14 82% 9 75% 44 75% 
 

1 3 30% 4 20% 3 18% 3 25% 13 22% 
 

2 0 0% 1 5% 0 0% 0 0% 1 2% 
 

4 0 0% 1 5% 0 0% 0 0% 1 2% 
            

handkraft_hö 0 5 56% 11 55% 11 65% 7 58% 34 59% 
 

1 4 44% 9 45% 6 35% 5 42% 24 41% 
            

handkraft_vä 0 1 25% 1 11% 1 14% 1 17% 4 15% 
 

1 3 75% 8 89% 6 86% 5 83% 22 85% 
            

vibsinne_hö_2 0 10 100% 10 50% 9 53% 6 50% 35 59% 
 

1 0 0% 3 15% 1 6% 4 33% 8 14% 
 

2 0 0% 7 35% 7 41% 2 17% 16 27% 
            

vibsinne_hö_5 0 8 80% 10 50% 9 53% 5 42% 32 54% 
 

1 1 10% 4 20% 1 6% 4 33% 10 17% 
 

2 1 10% 6 30% 7 41% 3 25% 17 29% 
            

vibsinne_vä_2 0 8 80% 14 70% 14 88% 5 42% 41 71% 
 

1 1 10% 2 10% 0 0% 4 33% 7 12% 
 

2 1 10% 4 20% 2 13% 3 25% 10 17% 
            

vibsinne_vä_5 0 10 100% 11 55% 12 75% 3 25% 36 62% 
 

1 0 0% 3 15% 0 0% 4 33% 7 12% 
 

2 0 0% 6 30% 4 25% 5 42% 15 26% 

 


