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Sammanfattning: Hand-arm vibrationssyndrom (HAVS) är ett tillstånd som inte är så 

välkänt trots att det är ett relativt vanligt tillstånd bland flera 
yrkesgrupper. Ökad kunskap inom området kan vara ett redskap för 
arbetsterapeuter i mötet med patienter med HAVS. Syfte: Syftet var att 
beskriva den vetenskapliga dokumentationen om hand-arm vibration 
syndrome (HAVS). Metod: En systematisk litteraturstudie gjordes med 
sökningar i databaserna AMED, Cinahl och Medline. Nio artiklar valdes 
till resultatet. Resultat: Beskrivning av vilka bedömningsinstrument som 
används för bedömning av HAVS, samt vilka konsekvenser HAVS har 
på aktivitetsförmågan. I en av studierna genomfördes en 
behandlingsmetod. Flera av artiklarna beskriver svårigheter med ADL. 
Diskussion: Eftersom HAVS är svårt att diagnostisera och kan yttra sig 
på så många olika sätt, samt att det inte alltid ger tydliga symtom krävs 
många olika typer av instrument för att bedöma HAVS. Då gripförmågan 
ofta blir påverkad yttrar sig detta genom svårigheter att utföra ADL-
aktiviteter. Det finns inte några effektiva behandlingsmetoder för 
personer med HAVS. Slutsats: En arbetsterapeut är viktig för denna 
grupp, eftersom arbetsterapeuten kan hjälpa till med förebyggande arbete 
bland annat genom ergonomiska råd. Även efter att skadan uppkommit 
kan en arbetsterapeut hitta strategier för att underlätta dagliga aktiviteter 
för personer med HAVS.  
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Inledning 

Arbetsterapeuter möter ofta personer som av olika anledningar har drabbats av någon typ av 

handskada, vilket medför svårigheter i vardagen. Hand-arm vibration syndrome (HAVS) är en 

typ av handskada som arbetsterapeuter mer sällan kommer i kontakt med. När vi läste en 

avhandling (Cederlund 2002) om detta syndrom väcktes vårt intresse att ta reda på vad som är 

skrivit om hand-arm vibrationssyndrom och hur vi som arbetsterapeuter kan ha nytta av 

kunskapen. 

 

Bakgrund  

Handens betydelse i vardagen. 

Lundborg (1992) beskriver handen som ett själsligt instrument. Precis som ögat och örat kan 

handen beskrivas som ett sinnesorgan som förmedlar kontakt med omvärlden. Med händerna 

uttrycker vi våra sinnesstämningar genom gester och rörelser. 

Lundborg beskriver vidare att känsel och beröring är en viktig del i handens funktion, en hand 

utan känsel är en hand utan funktion. Alla som någon gång har försökt låsa upp en dörr med 

en domnad hand till följd av nedkylning, vet vad detta innebär. Handen är ett redskap för att 

uppleva omgivningen. Vi får ständigt intryck av saker genom vår syn, men dessa upplevs 

först på riktigt när handen används vid beröring. Vi behöver kombinera dessa båda intryck för 

att uppfatta former i omgivningen. Handen har mycket utvecklad känsel och framförallt 

fingertopparna, som kan avgöra små detaljer utan synintrycket, detta kan till exempel vara att 

skilja olika material från varandra. Man brukar ibland tala om ”seende fingertoppar”, vilket 

innebär att fingrarna svarar för det intryck som annars tas upp via synen. Vi använder våra 

händer som försvar i strid, men de används även vid berörning i kärleksrelationer och 

förmedlar vänskap, kärlek och sensualism. Att drabbas av en handskada får för individen 

därmed konsekvenser på många områden i livet. För många försvåras möjligheten till 

utövande av yrke och fritidsaktiviteter (Lundborg 1992). 

 

Hand-Arm Vibration Syndrome 

Handskador kan uppkomma av olika skäl till exempel genom trauma eller sjukdom. Hand- 

arm vibrationssyndrom (HAVS), är en yrkesrelaterad skada, som är kronisk. Den uppkommer 

på grund av kontinuerligt exponering för vibrationer vid användande av vibrerande maskiner 

och verktyg som stöds eller hålls av handen (Mason 2003). Det rapporterades redan 1911 om 

”döda fingrar”, hos italienska gruvarbetare som använde tryckluftsdrivna borrar. Sedan 1985 
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har ”vibration white fingers” beskrivits som arbetsskador. Antalet yrkesverksamma som 

drabbas av vibrationsskador inom olika yrken är oklart (Mason 2003). 

 

Det är viktigt att symtom och tecken på HAVS, accepteras som tecken på arbetsskada. HAVS 

är ett komplext tillstånd som påverkar blodkärl, nerver och muskelskelettala system. Hela 

övre extremiteten kan drabbas, men framförallt händerna, fingertopparna drabbas först, men 

tummen är ett undantag, den drabbas sällan av HAVS. För att utreda HAVS krävs bedömning 

som innefattar: en detaljerad yrkes och medicinsk historia som involverar exponering för 

vibrationer, en fysisk undersökning och utredning av sensoneurologiska system och blodkärl, 

som utförs genom speciella test (Mason 2003).  

 

Yrkesgrupper utsatta för vibrationsskador 

Det finns vissa yrken som är speciellt utsatta för vibrationer. Dessa yrken kan delas in i 

kategorier, med olika tillhörande yrkesgrupper:  

 

Byggentreprenad: bergborrning, spettning, plåtslageri, betongbilning, kapning av betongpålar. 

Mekanisk industri: rensning av svetsfogar och gjutgods, kapning, slipning. 

Motor: däckmontörer, bilmekaniker, bilplåtslagare. 

Övriga: lantbrukare, skogsarbetare. 

(Arbetsmiljöverket 1986). 

 

Förekomst 

Antalet anmälningar om arbetsskador, som inkommit till arbetsmiljöverket, som orsakats av 

hand- och arm vibrationer under år 2004 var 499 stycken. Siffran gällande 

helkroppsvibrationer var vid samma tid ca 100 stycken. Det rapporterades även att åtta av tio 

som drabbas är män. Vanligaste åldersgruppen att drabbas var 45-54 år. Fördelningen av 

vibrationsskador i hand- och arm var vid samma tidpunkt följande: Muskel- och skelettskador, 

62%, nervskador, 23% och cirkulationsskador, 15%. I arbetsmiljöundersökningen år 2003 

framkom det att av alla anmälda arbetsskador var det 14,5% av männen och 2,9 % av 

kvinnorna arbetade minst ¼ av tiden med vibrerande verktyg. (Arbetsmiljöverket 2005b). 

I en undersökning (Barregard, Ehrnström & Marcus 2003) bland 900 svenska bilmekaniker i 

Göteborg visade det sig att 187 av 195 svarade i ett frågeformulär att de upplevde sig ha vita 

fingrar. Efter undersökning då diagnos fastställts visade det sig att 138 hade vita fingrar 

(Barregard et al. 2003). 
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Samma studie visade även att 158 mekaniker hade nedsatt känsel, köldkänsla och stelhet, 

fingerfärdighet, taktil nedsatthet efter klinisk undersökning, totalt var det 187 stycken som 

upplevde sig känna av dessa problem (Barregard et al. 2003). 

 

Symtom 

Vita fingrar 

Vita fingrar är ett fenomen som innebär att fingrarna bleknar och i relation till det kan 

känselnedsättningar förekomma.(Arbetsmiljöverket 2005a). Detta beror på att blodkärlen 

skadats av vibrationerna (Mason 2003). Symtom kan förekomma även vid tillfälle då 

fingrarna inte utsätts för vibration, då de blir nedkylda, som exempelvis vid bad och fiske. Det 

finns faktorer som kan påverka och ge en förhöjd risk för besvär, till exempel: kyla, nikotin, 

mediciner och stress (Arbetsmiljöverket 2005a; Mason 2003).  

 

Känselnedsättning 

HAVS kan även ge skador på nerverna. Dessa skador kan yttra sig genom känselnedsättningar 

och fumlighet vid arbete med små föremål, men de vanligaste symtomen är stickningar och 

domningar. Man kan även få temperaturnedsättningar av nervskador. Dessa olika symtom 

beror på att de små nerverna som går ut till huden skadas (Arbetsmiljöverket 2005a; Mason, 

2003) 

 

Muskelsvaghet och nedsatt styrka 

Vibrationsskador kan även påverka musklerna, detta yttrar sig genom muskelsvaghet och 

nedsatt styrka. Man vet fortfarande inte exakt hur musklerna påverkas av vibrationsskador 

(Mason 2003). Vibrationer kan även ge skador på leder och ligament (bindvävnader). Man 

kan inte med säkerhet säga att det endast är vibrationer som ger skador på leder, ligament, 

nerver och muskler. Faktorer som kan öka risken för liknande skador är felaktiga 

arbetsställningar och brister i arbetsplatsens ergonomiska utformning (Arbetsmiljöverket 

2005a). 

 

Förebyggande åtgärder 

Vibrationsskador kan i viss mån undvikas, bland annat genom att ge information och 

utbildning till dem som använder vibrerande maskiner och verktyg. Informationen och 

utbildningen måste anpassas beroende på vilken arbetsplats det gäller och typer av maskiner 

och verktyg (Arbetsmiljöverket 2005c). Andra faktorer som påverkar är hur man håller i 
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verktygen och maskinerna. Man ska aldrig hålla i hylsan, mejseln, eller borren på en maskin, 

eller ett verktyg. Personer som i sitt yrke ofta använder slipmaskiner bör tänka på att använda 

skivor med låga vibrationer. De skivor som är hårda vibrerar mer och är mindre effektiva. 

(Arbetsmiljöverket 1986). 

Ett annat sätt som bidrar till att minska vibrationsskadorna är att ta pauser och inte använda 

maskinen kontinuerligt. Det är även viktigt att se till att hålla kroppen varm och använda 

handskar vid behov (Arbetsmiljöverket 1986). 

 

Arbetsterapi för personer med handskador 

Personer med handskador är en vanlig patientgrupp inom arbetsterapi. Det krävs kunskap om 

den funktionella anatomin och av de fysiologiska läkningsprocesserna för att göra rätt 

bedömning och ge rätt behandling. Det viktiga inom handrehabilitering är att veta när träning 

ska påbörjas och detta kan ibland vara svårt att veta. Som arbetsterapeut är det viktigt att 

kunna se förändringar i status och därefter ändra träningen. En annan viktig del av träningen 

är dess längd och hur mycket patienten ska anstränga sig vid varje tillfälle för träning.  

Som arbetsterapeut kan det räcka att ge patienten instruktioner om självträning, beroende på 

skada. Arbetsterapeuter kan göra ortoser och ge behandling vid sensibilitetsnedsättning och 

hyperestesiproblem. De tränar också aktiviteter som innehåller rörlighet, uthållighet, 

koordination och styrka. Det huvudsakliga målet med träning är att patienten ska bli 

självständig i aktiviteter i det dagliga livet (ADL) (Runnquist, Cederlund & Sollerman 1992).  

 

Det finns ett antal modeller inom arbetsterapi (Kielhofner 2008; Townsend 2002) Dessa 

fungerar som vägledning inom arbetsterapeutisk verksamhet. När det handlar om 

handrehabilitering är även biomekanisk modell en lämplig specifik modell. Det basala i den 

biomekaniska modellen är det muskuloskelettala systemet som anses ligga till grund för 

funktionell rörelse, vilket krävs för dagligt aktivitetsutförande. Den biomekaniska modellen 

förklarar hur kroppen är uppbyggd för att kunna utföra rörelse. (Kielhofner 2004). 

 

Den biomekaniska referensramen bygger på tre komponenter: 

– Rörelseomfång hos lederna. Att varje led kan röra sig i vissa riktningar, med vissa 

begränsningar för att kunna utföra rörelse. Man delar in rörelseomfånget i två delar; aktiv och 

passiv rörelse. 

– Styrka musklernas förmåga till att kontraheras. Styrka i daglig rörelse är inte koncentrerad 

till musklerna runt en specifik led utan musklerna runt ett flertal leder.  
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– Uthållighet ha uthållighet nog att utföra en speciell uppgift. Uthållighet grundar sig på vad 

aktiviteten innebär och vad som krävs för att utföra den. Detta påverkar syre och energi från 

hjärtkärlsystemet. (Kielhofner 2004). 

 

Problemformulering 

HAVS är ett tillstånd som inte är så välkänt trots att det är ett relativt vanligt tillstånd bland 

flera yrkesgrupper. En samlad kunskap inom området kan ge arbetsterapeuten redskap inför 

mötet med denna patientgrupp och ge förutsättningar för att förebygga eller minska 

konsekvenserna av HAVS samt ge mer kunskap om bedömningar och bedömningsinstrument 

för denna grupp.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet var att beskriva den vetenskapliga dokumentationen om hand- arm vibration syndrom 

(HAVS) utifrån följande frågeställningar: 

 

– vad bedöms och vilka instrument/bedömningsformulär används? 

 

– vilka åtgärder/behandlingar görs? 

 

– vad visar utvärderingar av insatta åtgärder/behandlingar? 

 

– vilka konsekvenser har HAVS på aktivitetsförmågan? 

 

– nämns arbetsterapeut och/eller arbetsterapi och i så fall i vilket sammanhang? 

 

Metod  

För att kunna besvara syfte och frågeställningar valdes en systematisk litteraturstudie som 

metod (Forsberg & Wengström 2003).  

 

Urval 

En systematisk litteratursökning gjordes i databaserna AMED, Cinahl och Medline. Separata 

sökningar gjordes i respektive databas, med samma sökord och kombinationer av sökord. De 
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sökord som användes var: Hand-Arm Vibration Syndrome, Hand injuries, Rehabilitation, 

Activities of Daily living (Bilaga).  

 

Inklusionskriterier  

Inklusionskriterierna för artiklarna var att de skulle vara vetenskapliga och skrivna på 

engelska. Därutöver skulle varje artikel uppfylla minst ett av följande inklusionskriterier. 

 

Artiklarna skulle innehålla: 

 

– beskrivning av bedömningar som utförs 

– beskrivning av bedömningsinstrument 

– beskrivning av behandlingar som utförts.  

– beskrivningar av vilka konsekvenser HAVS kan ge på ADL-förmågan.  

– arbetsterapi och/eller arbetsterapeut 

 

Exklusionskriterier 

Artiklar som innehöll beskrivningar av bedömningar och behandling enbart av medicinsk 

karaktär t ex. Kirurgi, laserbehandling, läkemedel exkluderades. 

 

Datainsamling 

I ett första urval valdes 13 artiklar ut grundat på titel och abstrakt. Därutöver hämtades två 

artiklar från Ragnhild Cederlunds avhandling (2002). Efter en granskning av de 15 artiklarna 

valdes 8 artiklar bort för att de inte passade syfte och frågeställningar, samt inte uppfyllde de 

angivna inklusionskriterierna. Sju artiklar som passade in på syfte och frågeställningar 

analyserades vidare. Då antalet artiklar inte var tillräckligt stort valde vi att granska titel och 

abstrakt på de 248 artiklar som påträffades i sökning i databasen Medline på endast sökordet 

Hand-Arm Vibration Syndrome. Då påträffades ytterligare 12 artiklar som vi valde att 

granska, två stycken blev utvalda då de stämmer in på syfte och frågeställningar. 

Sammanlagda antalet artiklar som användes till resultatet blev nio stycken (Tabell 1). 
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Tabell 1. Översikt av valda artiklar. 

 
 

Författare, år Titel Syfte Resultat 
Carlsson I, 
Cederlund R, 
Holmberg J, 
Lundborg G, 2003. 

Behavioural treatment of 
posttraumatic and vibration – induced 
digital cold sensitivity. 

Att utvärdera effekterna av beteendebehandling för 
köldkänslighet i fingrar hos personer med HAVS. 

Efter behandlingen var de subjektiva symtomen oförändrade, dock 
visade resultaten ökad temperatur i huden efter avslutad behandling. 
Denna kvarstod inte efter sex månader. 

Cederlund R, 
Isacsson Å, 
Lundborg G, 1999. 

Hand function in workers with hand-
arm vibration syndrome. 

Att beskriva hur HAVS påverkar handfunktionen. Nedsatt taktil gnosis och fingerfärdighet är vanliga symtom hos 
personer med HAVS När det gäller subjektiva symtom var det många 
som upplevde smärta och muskelkramp. Resultatet visade också att 
flera ADL-aktiviteter blev påverkade. 

Cederlund R, 
Iwarsson S, 
Lundborg G, 2003. 

Hand function tests and questions on 
hand symptoms as realated to the 
Stockholm worksop scales for 
diagnosis of hand-arm vibration 
syndrome. 

Att undersöka överensstämmelsen mellan Stockholm 
Workshop Scales och tio kliniska test som ofta 
används inom handrehablitering för att bedöma 
handfunktion. 

Resultatet visar att det kan vara svårt att diagnostisera HAVS. Inget 
handfunktions test var av sådan kvalitet att det fyllde funktion som 
diagnosverktyg för HAVS. Vidare framkom att det kan vara en hjälp 
att använda objektiva test tillsammans med Stockholm Workshop 
Scales vid diagnostisering av HAVS. 

Cederlund R, 
Iwarsson S, 
Lundborg G, 2007. 

Quality of life in Swedish workers 
exposed to hand-arm vibration.  

Att analysera om det finns skillnader mellan personer 
med HAVS och personer utan HAVS när det gäller 
livskvalitet. 

Personer med HAVS upplever lägre livskvalitet än personer utan 
HAVS. De har även större svårigheter med ADL-aktiviteter. 

Cederlund R, 
Nordenskiöld U, 
Lundborg G, 2001. 

Hand-arm vibration exposure 
influences performance of daily 
activities. 

Att analysera vilka konsekvenser 
vibrationsexponering kan ha på ADL-förmågan. 

Svårigheter att utföra ADL-aktivteter är vanligt hos personer med 
HAVS. Smärta och gripstyrka påverkade ADL-förmågan mest. 

Mason H J, Poole K, 
Elms J, 2005. 

Upper limb disability in HAVS cases 
– how does it relate to the 
neurosensory or vascular elements of 
HAVS? 

Att undersöka användbarheten av DASH, ett vanligt 
förekommande frågeformulär för att bedöma 
funktionella problem i övre extremitet, för personer 
med HAVS. 

DASH är ett användbart instrument för att bedöma nedsättningar i övre 
extremitet. Resultatet visade att personerna med HAVS påvisade oftare 
nedsättningar jämfört med personer utan HAVS. 

Poole K, Mason H, 
2005. 

Disability in the upper extremity and 
quality of life in hand-arm vibration 
syndrome. 

Att undersöka om HAVS leder till 
funktionsnedsättningar i övre extremitet eller nedsatt 
livskvalitet, samt att undersöka om dessa effekter är 
relaterade till Stockholm workshop staging. 

HAVS påverkar övre extremitet och förmågan att utföra ADL-
aktiviteter. Detta påverkar livskvaliteten. Effekterna var relaterade till 
den neurologiska delen av Stockholm workshop staging. 

Sakakibara H, Hirata 
M, Toibana N, 2005. 

Impaired manual dexterity and 
neuromuscular dysfunction in 
patients with hand-arm vibration 
syndrome. 

Att fastställa användbarheten av “böntest” för att 
bedöma fingerfärdighet samt att undersöka sambandet 
mellan nedsatt fingerfärdighet, nedsatt taktil känsel 
samt muskelsvaghet hos personer med HAVS. 

Böntestet är ett användbart test för att bedöma fingerfärdighet hos 
personer med HAVS. Jämfört med kontrollgruppen tog det längre tid 
för personerna med HAVS att förflytta bönorna. Personerna med 
HAVS hade också nedsatt vibrationskänslighet och gripstyrka. 

Toibana N, Ishikawa 
N, Sakakibara H, 
2002. 

Measurement of manipulative 
dexterity in patients with hand-arm 
vibration syndrome. 

 

Att bedöma den manipulativa fingerfärdigheten 
genom kvantitativa mätningar hos personer som är 
drabbade av HAVS, samt att undersöka eventuellt 
samband med nedsatt taktil perception i händerna. 

Resultatet visade att personer med HAVS har nedsatt fingerfärdighet. 
Det visade också att det fanns ett samband mellan nedsatt 
fingerfärdighet, vibrationskänslighet och smärta. 
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Dataanalys 

I dataanalysen ställdes följande frågor till artiklarna: 

 

– typ av studie? 

– vilka deltog i studien, antal, kön och ålder och yrke? 

– vilka bedömningar genomförs i studien? 

– vilka bedömningsinstrument används i studien? 

– vad utvärderas i studien? 

– vilket var resultatet av utvärderingen? 

– vilka behandlingar genomfördes? 

– nämns arbetsterapeut eller arbetsterapi och i så fall i vilket sammanhang? 

– hur påverkas ADL-förmågan? 

 

I analysen läste vi artiklarna var för sig. Utifrån de olika frågorna letades svaret på varje fråga 

i samtliga artiklar. Varje fråga färgkodades för att underlätta analysen. Svaren jämfördes 

sedan och vid oenighet om svaren diskuterade vi oss fram till ett gemensamt svar på frågan.  

 

Resultat 

Typ av studie 

Samtliga nio studier var kvantitativa, sju studier var beskrivande studier omfattande 

aktivitetsförmåga (Cederlund, Nordenskiöld & Lundborg 2001; Mason, Poole & Elms 2005), 

funktionsnedsättningar (Cederlund, Isacsson & Lundborg 1999; Sakakibara, Hirata & 

Toibana 2005; Toibana, Ishikawa & Sakakibara 2002; Poole & Mason 2005) och livskvalitet 

(Cederlund, Iwarsson & Lundborg 2007). Fyra studier innehöll prövningar av 

bedömningsinstrument (Cederlund, Iwarsson & Lundborg 2003; Sakakibara et al. 2005; 

Mason et al. 2005; Poole & Mason 2005), i två studier undersöktes samband mellan olika 

funktionsnedsättningar (Sakakibara et al. 2005; Toibana et al. 2002) och en studie utvärderade 

en behandlingsmetod (Carlsson, Cederlund, Holmberg & Lundborg 2003). 

 

Deltagare 

Antalet deltagare i de olika studierna varierande från 31 till 444. Åldern varierade mellan 19-

69 år i de olika studierna. I en studie (Carlsson et al. 2003) var det en kvinnlig deltagare, i 

resterande studier var alla deltagare män. I en studie (Cederlund et al. 2003) var inte kön på 
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deltagarna i patientgruppen angivet. Specifika yrkesgrupper angavs inte i de flesta artiklarna, 

dock förekom det exempel på yrken i vissa artiklar (Cederlund et al. 2001; Cederlund et al. 

2003; Cederlund et al. 2007). Grupperna utsatta för vibrationer hade dock fysiskt tunga 

arbeten. Exempel på yrken som angavs är: mekaniker, tapetserare, elektriker, 

byggnadskonstruktörer, tekniker, maskinmontörer, plåtslagare (Cederlund et al. 2001; 

Cederlund et al.2003; Cederlund et al. 2007) (Tabell 2).  

 
Tabell 2. Översikt av studiernas deltagare. 

 
 
 

 

Författare, år Antal Ålder Kön Typ av arbete 
18 st i trauma grupp. 21-66 

år. 
Median 36 år. De flesta hade yrken 

där de utsattes för kyla. 
Carlsson I, 
Cederlund R, 
Holmberg J, 
Lundborg G 2003. 

13 stycken i 
vibrationsgrupp, 9 st 
avslutade studien. 

38-60 
år. 

Median 53 år. 

Alla män 
utom en. 

4 arbetade utomhus, 2 
kompensation, 2 
förtidspensionär. 

20 st i 
undersökningsgrupp 
utsatta för HAVS. 

28-65 
år. 

Medelålder 47 år. Fysiskt arbete. Cederlund R, 
Isacsson Å, 
Lundborg G, 1999. 

20 st i kontrollgrupp, ej 
utsatta för HAVS 

25-62 
år. 

Medelålder 46 år. 

Män. 

Sjukhuspersonal och 
studenter. 

81 st utsatta för 
vibrationer, ej skador. 

19-62 
år. 

Median 40 år. Män. Tungt fysiskt arbete. Cederlund R, 
Iwarsson S, 
Lundborg G, 2003. 30 st i patientgrupp, har 

skador. 
29-64 
år. 

Median 47 år. Ej 
angivet. 

Fysiskt arbete av olika 
typer. 

30 st i patientgrupp, har 
skador. 

Varierande tunga 
arbeten.  

26 st arbetare från industri 
med symtom. 

Arbetar på industri. 

Cederlund R, 
Iwarsson S, 
Lundborg G, 2007. 

55 st arbetare från industri 
utan symtom. 

Ej 
angivet. 

Ej angivet.  Män. 

Arbetar på industri. 

81 st utsatta för 
vibrationer, ej skador. 

19-62 
år. 

Median 40 år. Tung industri. Cederlund R, 
Nordenskiöld U, 
Lundborg G, 2001. 24 st i patientgrupp, har 

skador. 
29-64 
år. 

Median 48 år. 

Män. 

Varierande tunga 
arbeten. 

Mason H.J, Poole 
K, Elms J, 2005. 

118 st i en grupp. 27-66 
år. 

Medelålder ej 
angivet. 

Män. Olika yrken med 
användande av olika 
vibrerande verktyg. 

Poole K, Mason H, 
2005. 

444 st med HAVS som 
senare delades in i fyra 
grupper. 

Ej 
angivet. 

Medelåldern i de 
olika grupperna 
varierade mellan 
41.02 och 49.10. 

Män.  Ej angivet. 

29 st i patientgrupp. Medelålder 59,7 år. Olika yrken med 
användande av olika 
vibrerande verktyg. 

Sakakibara H, 
Hirata M, Toibana 
N, 2005. 

30 st i kontrollgrupp. 

49-66 
år. 

Medelålder 58,5 år. 

Män. 

Yrken som ej utsätts 
för vibrationer. 
Kontorsarbetare mm. 

30 st i patientgrupp, har 
skador. 

60-69 
år. 

Medelålder 64,7 år. Olika yrken med 
användande av olika 
vibrerande verktyg. 

Toibana N, 
Ishikawa N, 
Sakakibara H, 2002. 

Kontrollgrupp, 30 st 
kontorsarbetare, 20 st 
manuella arbetare. 

Ej 
angivet. 

Medelålder 65, 2 år. 
64, 6 år. 

Män. 

Kontorsarbetare. 
Manuella arbetare. 
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Bedömningar och bedömningsinstrument  

 

Ett flertal instrument används vid bedömning i studierna. Instrumentens användningsområde 

förklaras under olika rubriker, beroende på vad de bedömer. Nedan visas en tabell som ger en 

grov översikt av samtliga nio artiklars bedömningar (Tabell 3).  

 
 
Tabell 3. Översikt över bedömningar i studierna. 

 
 
Bedömning av neurologiska och vaskulära symtom 
Stockholm workshop scales 

I sex av (Cederlund et al. 1999; Poole & Mason 2005; Sakakibara et al. 2005; Cederlund et al. 

2007; Cederlund et al. 2003; Mason et al. 2005) artiklarna används Stockholm Workshop som 

underlag för att diagnostisera HAVS. Cederlund (2003) beskriver att instrumentet utvecklades 

på en internationell kongress i Stockholm 1986. Instrumentet har två inriktningar, en 

neurologisk och en vaskulär, och symtomen graderas på skalor mellan noll till tre för den 

neurologiska delen och noll till fyra för den vaskulära delen. (Cederlund et al. 2003). På den 

neurologiska skalan innebär noll att man är utsatt för vibrationer men har inga symtom. 

Nedsatt taktik diskrimination och/eller nedsatt fingerfärdighet ger tre poäng. (Cederlund et al. 

2007). 

 

Författare, år. Bedömningar 
Carlsson I, Cederlund R, 
Holmberg J, Lundborg G, 
2003. 

Frågor och frågeformulär som rör upplevd köldkänslighet samt mätning av 
fingertemperatur efter köldprovokation. 

Cederlund R, Isacsson Å, 
Lundberg G, 1999. 

15 instrument som mäter sensibilitet, fingerfärdighet, koordination, 
greppfunktion och greppstyrka.  

Cederlund R, Iwarsson S, 
Lundborg G, 2003. 

10 olika instrument som mäter handfunktion. Samt mätning med Stockholm 
Workshop Scale.  

Cederlund R, Iwarsson S, 
Lundborg G, 2007. 

Frågor om välbefinnande och symtom av ohälsa undersöks med hjälp av 
Göteborg Quality of Life, frågeformulär. 

Cederlund R, Nordenskiöld U, 
Lundborg G, 2001. 

Evalutaion of Daily Activity Questionnairre (EDAQ), ett standardiserat 
frågeformulär om ADL.  

Mason H. J, Poole K, Elms J, 
2005. 

DASH användes för att bedöma ADL-förmågan. Olika instrument användes för 
att bedöma vibrationskänslighet och fingerfärdighet.  

Poole k, Mason H, 2005. I studien användes instrumenten DASH, som bedömer ADL-förmågan, SF-36 
användes för att bedöma livskvaliteten. Ett antal test användes för att bedöma 
handfunktionen.  

Sakakibara H, Hirata M, 
Toibana N, 2005. 

För att bedöma fingerfärdigheten användes ”bean-transferring task”, samt 
instrument för att bedöma vibrationskänslighet och greppstyrka.  

Toibana N, Ishikawa N, 
Sakakibara H, 2002. 

Fingerfärdighet bedömdes genom ”bean-transferring task” samt ”button-
unbutton test”. Instrument användes för att bedöma vibrationskänsligheten. 
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Noll poäng på den vaskulära skalan innebär inga attacker. Samma symtom som tre poäng, 

men att man har förändringar av huden på fingertopparna ger fyra poäng. (Cederlund et al. 

2007) 

 

Griffin Score 

I en av artiklarna användes Griffin Score. Detta används för att bedöma utsträckningen av vita 

fingrar (Mason et al. 2005). 

 

Bedömning av handstyrka 

Jamar dynamometer 

I tre av artiklarna (Cederlund et al. 1999; Cederlund et al. 2001; Cederlund et al. 2003) 

används Jamar dynamometer som bedömningsinstrument. Instrumentet används för att testa 

gripfunktion och styrka. 

 

Pinch gauge testing  

I tre av artiklarna används Pinch gauge testing för att bedöma gripstyrka i pincettgrepp 

(Cederlund et al. 1999; Cederlund et al. 2003; Cederlund et al. 2001). 

 

Grippit electronic 

I två av artiklarna (Cederlund et al. 2003; Cederlund et al. 2001) används Grippit electronic 

instrument för att mäta handstyrkan. Det är ett elektroniskt instrument där två olika typer av 

mätningar kan göras: en där styrkan mäts under en tidsperiod på 10 sekunder och av detta 

räknas medelvärdet ut, samt en där den maximala styrkan mäts vid ett kort tillfälle (Cederlund 

et al. 2003). 

 

Bedömning av greppförmågan 

The Sollerman grip test  

Som bedömningsinstrument i tre av artiklarna används the Sollerman Grip test (Cederlund et 

al. 1999; Cederlund et al. 2001; Cederlund et al. 2003). Instrumentet bedömer gripförmågan 

och består av 20 stycken olika uppgifter. Dessa bygger på de sju vanligaste ADL 

aktiviteterna, där grepp förmågan används mest. Både förmågan och kvalitén i handfunktion 

kan bedömas med hjälp av detta instrument (Cederlund et al. 1999; Cederlund et al. 2003). 

För personer med vibrationsskador, är tre av aktiviteterna speciellt svåra att utföra; dessa är: 
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plocka upp mynt från en plan yta, skruva på en mutter på en bult, knäppa upp knappar 

(Cederlund et al. 2003).  

 

Bedömning av fingerfärdighet 

Bönor X2 och knappar 

I två av artiklarna gjordes bedömningar med böntest. I en studie av Toibana, Ishikawa, 

Sakakibara (2002) testades fingerfärdigheten, med ett så kallade ”bean transfer test”.  

Personerna skulle plocka 30 stycken 7,7 mm stora bönor från en platta med sin dominanta 

hand på så kort tid som möjligt. I samma studie gjordes ett annat fingerfärdighetstest, ”button-

unbutton test”, där personerna fick knäppa och knäppa upp fem knappar på en arbetsrock. I en 

annan studie (Sakakibara et al. 2005) gjordes ett liknade test fast endast med bönorna.  

 

The Purdue pegboard test 

I fem av artiklarna (Cederlund et al. 2001; Mason et al. 2005; Cederlund et al. 1999; Poole & 

Mason 2005; Cederlund et al. 2003) används the Purdue pegboard test för att testa 

fingerfärdigheten hos personerna. Förutom fingerfärdigheten testas även hastigheten. 

Försökspersonen ska gripa små pinnar på en platta. Testet utförs med både höger och vänster 

hand, samt med båda händerna (Cederlund et al. 2003; Cederlund et al. 1999).  

 

The Moberg pickup test 

The Moberg pickup test beskrivs i en artikel. Detta instrument testar förmågan att gripa och 

manipulera föremålet. Testet utförs med och utan hjälp av synen. Tolv olika föremål används 

(Cederlund et al. 1999). 

 

The Minnesota manual dexterity test 

The Minnesota manual dexterity test används i en artikel. Instrumentet är en förkortad version 

av The Minnesota rate of manipulation test, som utvecklades på 1930-talet (Cederlund et al. 

1999). Den förkortade versionen som används i studien, består av två delar. Ett plocktest då 

en hand används, samt ett vridtestet där båda händerna används. Testerna bedömer personens 

koordinationsförmåga och fingerfärdighet (Cederlund et al. 1999).  

 

The Crawford small-parts dexterity test 

I en av artiklarna används the Crawford small-parts dexterity test (Cederlund et al. 1999). 

Instrumentet består av två delar, pinntest, samt ett skruvtest. Detta anses vara ett bra test för 
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att mäta fingerfärdigheten. Ofta mäter man hur lång tid det tar att genomföra testet (Cederlund 

et al. 1999).  

 

Bedömning av känsel 

Semmes-Weinstein monofilaments 

I fyra av artiklarna bedömdes känsla av tryck och beröring (Cederlund et al. 1999; Cederlund 

et al. 2003; Cederlund et al. 2001; Carlsson et al. 2003). Semmes-Weinstein monofilaments, 

utvecklat av Bell-Krotoski, användes i alla fyra artiklarna som bedömningsinstrument.  

Monofilamenten består av en pensel med olika hårda strån som dras över handen. Den minsta, 

med mjukast strån, svarar för bäst känsel och den grövsta, med hårdast strån, för sämst känsel. 

Man börjar testet med den minsta, för att sedan öka i grovlek, utifrån personens känsel 

(Cederlund et al. 2003). 

 

Static two-point discrimination (s2PD) och The Mackinnon Dellon Disk-Criminator 

I tre av artiklarna mäts två-punktsdiskrimination. (Cederlund et al. 1999; Cederlund et al. 

2003; Cederlund et al. 2001). I två av artiklarna anges att The Mackinnon- Dellon Disk-

Criminator som instrument (Cederlund et al. 2003; Cederlund et al. 1999). Instrumentet 

beskrivs inte närmare i någon av artiklarna. 

 

The shape identification tests. (STI) 

I tre av artiklarna användes The Sharpe identification test för att bedöma taktil gnosis 

(Cederlund et al. 1999; Cederlund et al. 2003; Cederlund et al. 2001). I testet ska personen 

identifiera formerna på 24 objekt utan att använda synen. Testet är uppdelat i två delar: en del 

med stora objekt och en del med små objekt. De stora objekten är mellan 7-20 mm och de 

små objekten är mellan 2-5 mm i storlek. Testet utförs med två eller tre fingertoppar 

(Cederlund et al. 2001). 

 

Bedömning av smärta 

Visual Analogue Scale (VAS) 

I två av artiklarna användes Visual Analogue Scale (VAS) som bedömningsinstrument 

(Cederlund et al. 1999; Cederlund et al. 2001). Detta instrument används för att mäta smärta 

på en skala från 0-10 centimeter (Cederlund et al. 1999; Cederlund et al. 2001).   
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Bedömning av vibrationskänslighet 

Vibrations mätning med frekvens 

I fyra av artiklarna (Cederlund et al. 2003; Toibana et al. 2002; Sakakibara et al. 2005; 

Cederlund et al. 1999) gjordes mätningar där man bedömer vibrationskänsligheten i händerna. 

Olika frekvenser används för att få fram vid vilken frekvens personerna uppfattar 

vibrationerna. I två av artiklarna (Sakikabara et al. 2005; Toibana et al. 2002) anges att en 

vibrometer används för att utföra denna mätning. I en artikel (Cederlund et al. 1999) anges att 

mätningarna sker genom att lillfingret och pekfingret hålls på en vibrerande platta.  

 

Bedömning av aktivitetsförmåga 

Evaluation of Daily Activity Questionnaire (EDAQ) 

I två av artiklarna (Cederlund et al. 2007, Cederlund et al. 2001) bedömdes deltagarnas 

svårigheter i aktivitetsutförande. Bedömningarna gjordes med hjälp av the Evaluation of 

Daily Activity Questionannaire (EDAQ). Detta instrument är ett självskattningsfrågeformulär 

som undersöker personens svårigheter av utförande i ADL. Instrumentet innefattar 102 olika 

ADL- aktiviteter. Dessa aktiviteter delas sedan in i 11 undergrupper. I varje av dessa 11 

undergrupper ingår mellan fyra och tretton olika aktiviteter. Varje fråga uppskattas sedan på 

en skala mellan 0-3, där 0, innebär utan svårighet, 1, med viss svårighet, 2, med stor 

svårighet, 3, omöjlig att utföra. Instrumentet skattar både personlig och instrumentell ADL 

(Cederlund et al. 2001, Cederlund et al. 2007). 

 

Disability in the Arm, Shoulder and Hand (DASH) 

DASH questionnaire (Disablity of the Arm Shoulder and Hand) användes i två av artiklarna 

(Mason et al. 2005; Poole & Mason 2005) för att bedöma svårigheter i ADL-aktiviteter. 

DASH är ett självskattnings frågeformulär, där 30 stycken frågor ingår. Personen får skatta på 

en skala 1-5 hur stora svårigheter de upplever i ADL-aktiviteter (Mason et al. 2005).  

 

Bedömning av livskvalitet 

Göteborg Quality of Life instrument (Gothenburg QoL) 

I en av artiklarna (Cederlund et al. 2007) används Göteborg Quality of Life instrument. 

Instrumentet användes i den här studien för att bedöma självskattat välbefinnande och 

symtom på ohälsa. 1990 utvecklade Tibblin et al. instrumentet. Instrumentet består av två 

olika delar, en del bedömer själskattat välbefinnande och den andra delen bedömer symtom på 
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ohälsa. Den delen som bedömer välbefinnande är uppdelad i tre subskalor: fysiskt välmående, 

socialt välbefinnande och mentalt välbefinnande. (Cederlund et al. 2007). 

Den delen av instrumentet som bedömer symtom på ohälsa innefattar 30 olika symtom som är 

grupperade i 7 grupper: hjärta och lungor, huvud, depression, metabolism, muskelskelettal, 

mag- och tarmsystemet, njurar, spändhet. (Cederlund et al. 2007). 

 

SF-36 questionnaires 

I en av artiklarna (Poole & Mason 2005) användes SF-36 som instrument för att bedöma 

hälsorelaterad livskvalitet. Instrumentet är ett frågeformulär som innehåller åtta olika 

områden: fysiologisk funktion, social funktion, rollbegränsningar i relation till emotionella 

problem, psykisk hälsa, energi och validitet, smärta, samt generell uppfattning om hälsa 

(Poole & Mason 2005). 

 

Bedömning av köldkänslighet 

I en av artiklarna (Carlsson et al. 2003), används självskattningsskalor för att bedöma 

köldkänsligheten. Instrumenten som användes var: - Potential Work Exposure Scale (PWES). 

Patienten graderar hur mycket de utsätts för kyla i tre jobbrelaterade situationer. – Cold 

Sensitivity Severity Scale (CSS). Patienten graderar köldkänsligheten i fyra ADL- situationer. 

– Blond McIndoe Cold Intolerance Symptome Severity (CISS). Eftersom Blonde McIndoe 

Cold Intolerance Symptom Severity inte innehöll frågor angående köldkänslighetssyndrom, 

valde man at i studien lägga till Symtom Severty score (0-70) som klassar svårighetsgraden på 

symtomen.  

Utöver dessa instrument ställdes en fråga till personerna där de fick ange hur svåra problemen 

var. Efter att behandlingen avslutats frågades personerna om de upplevde någon förändring. I 

samma studie gjordes även mätningar på fingertemperatur efter köldexponering. Detta gjordes 

genom att patienterna först fick vistas i ett varmt rum, efter detta gick de in i ett kallt rum, där 

händerna hölls i ett kallt vattenbad i 10 minuter. Sedan mättes fingertemperaturen i 5 minuters 

intervaller, under 30 minuter. Direkt efter första och sista behandlingen gjordes mätningar på 

fingertemperaturen 5 minuters intervaller, under 25 minuter (Carlsson et al. 2003). 

 

Utvärdering av behandling 

I en av de nio artiklarna beskrivs behandling (Carlsson et al. 2003). Studien beskriver en typ 

av beteendebehandling för skador som kan ge köldkänsla i fingrarna, som uppkommer både 

av traumatiska orsaker och av vibrationer. Behandlingen går till enligt följande: personerna 
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börjar med att sitta i 30 minuter i ett varmt rum (21ºC). Efter detta får de sitta i ett rum med en 

temperatur som är 0ºC. I detta rum får de stoppa ner de skadade händerna i ett bad med 43ºC 

varmt vatten. I detta bad ska händerna vara placerade i 10 minuter. Varmvattenbadet 

upprepades tre gånger, med tio minuters mellanrum, då de vistades i det varma rummet. För 

de som hade traumatiska handskador användes cirkulerande vatten, men gruppen med 

vibrationsskador hade inte cirkulerande vatten. Detta på grund av att det skulle kunna finnas 

risk för att framkalla vibrationssymtom. Behandlingen ägde rum under vinter halvåret. Under 

sex veckor, tre gånger i veckan tid fick grupperna behandling, totalt hade de händerna i 

vattnet 54 gånger i tio minuter åt gången (Carlsson et al. 2003). 

 

Konsekvenser på aktiviteter i dagligt liv (ADL) 

I sju av artiklarna (Toibana et al. 2002; Poole & Mason 2005; Cederlund et al. 1999; Mason et 

al. 2005; Cederlund et al. 2001; Cederlund et al. 2007; Sakakibara et al. 2005) beskrivs 

aktiviteter i dagligt liv, ADL. I sex av artiklarna används ett självrapporterings instrument 

rörande ADL- förmågan. Olika typer av instrument har använts i de olika artiklarna, DASH, 

EDAQ och självrapporterings frågeformulär (Sakakibara et al. 2005; Cederlund et al. 2007; 

Cederlund et al. 2001; Mason et al. 2005; Cederlund et al. 1999; Poole & Mason 2005). 

ADL-förmågan påverkas mer för de arbetare som har svårare grad av HAVS, de som har 

lägre grad av HAVS påverkas också, men inte i samma utsträckning. Utomhusarbete i kallt 

väder uppfattas som den svåraste aktiviteten bland arbetare som är utsatta för HAVS 

(Cederlund et al. 2007) 

 

I en studie (Cederlund et al. 2007), anges att mer än hälften av de arbetare som har svår grad 

av HAVS upplever arbete utomhus i kyla tillsammans med vibrerande verktyg som den 

svåraste aktiviteten. I en studie (Cederlund et al. 2001) beskrivs vilka aktiviteter som är 

svårast för personer med HAVS. Dessa är: öppna en burk, plocka upp nålar, bära hem 

matvaror, knyta skosnören, knäppa knapar på kläder, öppna en flaska med skruvkork. Till de 

aktiviteterna som ansågs vara lättast räknades ta sig i och ur ett badkar, duscha, rygg och 

nacke, föna håret, gå inomhus och öppna ytterdörr och balkongdörr. Samma studie visar att 

ADL-aktiviteter är svåra att utföra för personer utsatta för HAVS. De skador som HAVS 

medför på nerver, muskler och blodkärl, efter användandet av vibrerande verktyg och 

utsatthet för kyla, påverkar personernas gripförmåga, pincettgrepp och fingerfärdighet. Man 

menar också att olika kroppsstrukturer och olika sätt att hantera situationen, kan förklara 

varför vissa upplever större svårigheter med ADL (Cederlund et al. 2001).  
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I en studie (Cederlund et al. 1999) används ett självrapporteringsinstrument som täcker 28 

ADL aktiviteter. Bland personerna utsatta för HAVS var de fem aktiviteter som var extra 

svåra. Dessa var: knäppa knappar på kläder, hantera en bok eller en tidning, skriva, hantera 

handverktyg och bära saker (Cederlund et al. 1999).  

 

Flera av artiklarna beskriver vilka aktiviteter som är svårast att utföra (Cederlund et al. 2001; 

Cederlund et al. 1999; Sakakibara et al. 2005) gemensamt för flera artiklar är svårigheterna 

att: hantera en tidning, öppna locket på en burk, plocka upp små föremål, knäppa knappar. I 

samtliga av de sju artiklarna som beskriver konsekvenser på ADL (Toibana et al. 2002; Poole 

& Mason 2005; Cederlund et al. 1999; Mason et al. 2005; Cederlund et al. 2001; Cederlund et 

al. 2007; Sakakibara et al. 2005) kom man fram till att personer med HAVS har svårare att 

utföra vissa ADL-aktiviteter.  

 

Arbetsterapi och/eller arbetsterapeut 

Arbetsterapeut nämns i diskussionen i en av artiklarna (Cederlund et al. 2007). I den här 

artikeln kom man fram till att det är viktigt att arbetsterapeuter och annan vårdpersonal deltar 

i arbetet med att förebygga och behandla vibrationsskador. Åtgärderna baseras på: 

– Att öka kunskapen om HAVS i avseende på tecken och symtom, samt möjliga 

konsekvenser. 

– Att ständigt bedöma nedsättningar och begränsningar i aktivitet. 

– Att vid utredning alltid använda instrument för livskvalitet.  

– Att erbjuda åtgärder gällande ergonomi.  

– Att vid behov erbjuda hjälpmedel och psykologisk hjälp. 

– Att utifrån nationella och internationella hälso- och säkerhetsföreskrifter ge råd om 

förebyggande av skador (Cederlund et al. 2007). 

 

Utvärdering och resultat av utvärdering  

I en artikel (Carlsson et al. 2003) utvärderades effekter av en behandlingsmetod. Denna 

bestod av en form av beteendeterapi för köldkänslighet. Utfallsmåtten som bedömdes i 

studien var upplevd köldkänslighet i vardagliga situationer och fingertemperatur efter 

köldprovokation.  

 

Resultatet av utvärderingen visade att den subjektiva upplevelsen av symtom var oförändrad 

efter behandlingen. Dock så visades en temperaturökning i huden efter avslutat behandling. 
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Men denna temperaturökning kvarstod inte efter sex och tolv månader efter behandlingen 

(Carlsson et al. 2003). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Samma sökord användes inte i alla tre databaserna, då Hand-arm vibration syndrome inte 

finns som ämnesord i Cinahl och AMED. Detta sätt följer inte systematiken i en 

databassökning, då man helst vill söka på samma ord i alla databaser, men vi ansåg att denna 

strategi var lämpligare för att få större antal träffar och därmed öka trovärdigheten. Detta 

medförde också att vi inte heller kunde göra en sökning i alla tre databaserna samtidigt, vilket 

gjorde att vi inte kunde få fram antalet dubbletter mellan de olika databaserna. Även inom 

samma databas kunde dubbletter komma upp vid olika sökkombinationer. Detta gör att antalet 

totala träffar blir mindre än vad som visas. En annan faktor som påverkade sökningen var att 

om vi sökte på ämnesordet samtidigt som vi hade rutan som anger om ordet är ett ämnesord i 

databasen ikryssad. Detta minskade antalet träffar. Om vi istället först kollade att ordet var ett 

ämnesord och sedan klickade ur rutan ökade antalet artiklar, i vissa fall ganska markant. 

Exempel på detta var ordet Hand-Arm vibration syndrome i Medline, ikryssad ruta gav 39 

träffar medan icke ikryssad ruta gav 248 träffar.  

 

De sökord vi använt oss av anser vi är relevanta. Vi använde oss av ett sökord som var 

specifikt vilket var activities of daily living. Detta gjorde vi för att detta är ett centralt begrepp 

inom arbetsterapi och vi därför var speciellt intresserade av att ta reda på mer om hur HAVS 

påverkar ADL-förmågan.  

 

Utifrån sökningarna vi gjort tror vi att vi har hittat de artiklar som svarar mot de 

frågeställningar vi har valt att använda i uppsatsen. 

 

I dataanalysen läste vi artiklarna var för sig. Detta gjordes för att skapa oss en egen 

uppfattning om vilket som var svaret på frågan innan vi gick igenom det tillsammans. Att vi 

gick tillväga på det sättet anser vi vara en styrka i arbetet, det styrker trovärdigheten då vi inte 

påverkade varandra vid en första läsning.  
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När det gäller kvaliteten på de studier som ingick i föreliggande uppsats har vi granskat dem 

utifrån mallar enligt Forsberg och Wengström (2003). Utifrån granskningen anser vi att 

samtliga artiklar har ett tydigt syfte, där resultatet svarade upp mot syftet. Om instrumenten är 

reliabilitets och validitetstestade beskrivs inte i artiklarna, förutom i två, nämligen: Toibana et 

al. (2002) och Sakikabara et al. (2005). I dessa båda artiklar används Böntest, vilka inte är 

reliabilitet och validitetstestade, detta kan vara en svaghet i dessa studier. Vi upplever att 

artiklarna är ganska svårförståliga och att svaren på våra frågställningar har varit svåra att 

finna i texten. I en av artiklarna (Poole & Mason 2005) är undersökningsgruppen inte tydligt 

beskriven vad gäller ålder och gruppindelning. Bortfallet i denna studie var mycket stort, då 

endast hälften av de tillfrågade valde att delta. Den enda studie som utvärderade en 

behandlingsmetod hade en mycket liten undersökningsgrupp, vilket kan ha varit en svaghet.  

I en studie angavs att det var en kvinnlig deltagare (Carlsson et al. 2003) i en annan studie var 

kön på deltagarna ej angivet (Cederlund et al. 2003). Detta gör att vårat resultat endast kan 

generaliseras till män som drabbats av HAVS.  

 

Resultatdiskussion 

I resultatet visade det sig att personer med HAVS ofta har svårigheter att utföra ADL-

aktiviteter. Detta kan jämföras med andra typer av traumatiska handskador som även de ofta 

leder till svårigheter i ADL-aktiviteter. I en studie (Poerbodipoero et al. 2007) där man använt 

DASH som bedömnings instrument hos personer med traumatiska handskador visade 

resultatet att dessa personer hade större svårigheter än normalpopulationen. Detta kan 

jämföras med de resultat vi kom fram till där personer med HAVS hade större svårigheter än 

normalpopulationen, då DASH har använts som bedömningsinstrument.  

 

I resultatet framkom det att en mängd olika instrument användes. Enligt Lundborg (1996) är 

detta nödvändigt för att bedöma HAVS då dessa personer uppvisar en rad olika symtom. Den 

främsta av dessa är vita fingrar, men även känselnedsättningar samt i vissa fall även skelettal 

påverkan. Dock funderar vi på om antalet instrument skulle kunna minskas, genom att man 

kan komma fram till vilka instrument som är mest tillförlitliga och kunna använda dessa som 

en ”standard” vid bedömning av handfunktion och ADL-förmåga hos personer med HAVS.  

 

De bedömningsinstrument som används i de granskade artiklarna kan anses som relevanta för 

arbetsterapi eftersom de bedömer funktioner som påverkar förmågan att utföra dagliga 

aktiviteter. Till exempel beskrivs det i en studie (Wahi Michener et al. 2001) att greppstyrkan 
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har ett starkt samband med ADL-förmågan. Dock så handlar denna studie om traumatiska 

handskador, men vi tror att detta går att överföra till personer med HAVS.  

 

Endast en artikel (Carlsson et al. 2003) beskrev och utvärderade en behandlingsmetod. Att det 

finns så lite beskrivet när det gäller behandling för personer med HAVS tror vi beror på att 

forskningen på området är relativt ny, och att det är en kronisk åkomma som det inte finns 

någon behandling för. Dock så tror vi att man skulle kunna hitta behandlingsmetoder som kan 

behandla symtomen. Om man skulle kunna behandla symtomen tror vi att det skulle kunna 

leda till en ökad livskvalitet genom att personerna får lättare att utföra ADL-aktiviteter.  

 

Schwartz (2006) skriver i en ”guest essay” att i Norge har en behandlingsmetod utvecklats för 

personer med traumatisk handskada som upplever köldkänslighet. Denna behandling bygger 

på att personerna får bära en typ av handskar som värms upp med hjälp av ett batteri. Dessa 

handskar bärs sedan under ett par vanliga handskar. Detta tror vi skulle kunna vara en hjälp 

även för personer med HAVS som även de kan uppleva stora svårigheter när de vistas i kallt 

klimat.  

 

Eftersom vibrationsskador kan drabba folk i alla åldrar och inte någon specifik behandlig 

finns är det viktigt att förebygga detta genom att använda maskiner som har en låg 

vibreringsgrad. Frågan är om verktyg som sägs vibrera lite verkligen gör det. Vi tror att det 

viktigaste för att undvika HAVS är att använda maskinerna kortare stunder åt gången. 

 

Lundborg et al. (1996) skriver att ergonomiska faktorer är en viktig aspekt när det gäller 

denna typ av skada. Detta tror vi stämmer bra och vi tror också att det är här en arbetsterapeut 

skulle kunna göra mycket nytta. Vi tror att en arbetsterapeut skulle kunna bidra med att 

minska vibrationsskador genom att göra arbetsplatsanalyser och ge ergonomiska råd till 

personer som jobbar med vibrerande verktyg. Då vibrationsskador i händerna drabbar 

personer i ung ålder är det viktigt att i förebyggande syfte motverka vibrationer. En annan 

problematik som finns är att det inte finns någon specifik behandling mot vibrationsskador 

(Lundborg et al. 1996). 

 

Vi tror att det finns lite kunskap om HAVS, det är inte många som känner till att vibrationer 

kan åstadkomma så svåra skador. Detta bekräftas i en artikel (Lundborg et al. 1996) där man 

skriver att det finns en brist på kunskap inom detta område trots att patienterna kan ses inom 
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många olika medicinska områden till exempel rehabiliteringsmedicin, ortopedi och 

allmänmedicin. Laboratorietest och undersökningar kan i många fall vara helt normala hos 

personer som drabbas av vibrationsskador, därför kan det vara så att dessa personer lätt blir 

missförstådda (Lundborg et al. 1996).  Därför tror vi att det är viktigt att personer som arbetar 

inom dessa områden får mer kunskap om HAVS, för att på bästa sätt kunna hjälpa dessa 

patienter. Vi tror att denna uppsats kan bidra till att öka kunskapen inom området då vi 

beskriver hur HAVS kan yttra sig och vilka konsekvenser det kan ge i det dagliga livet, samt 

vilka bedömningsinstrument som kan vara relevanta vid bedömning av HAVS.  

 

Förslag på framtida studier:  

- Vilken effekt har batteriuppvärmda handskar på köldkänslighet, hos personer med 

HAVS?  

- Kan antalet bedömningsinstrument minskas genom att hitta en standard av de mest 

tillförlitliga instrument, för bedömning av HAVS? 

 

Slutsats 

Arbetsterapi är viktigt för denna grupp då en arbetsterapeut kan hjälpa till att förebygga 

HAVS bland annat genom ergonomiska råd. En arbetsterapeut kan också hjälpa till då skadan 

redan uppkommit genom att hitta strategier att bättre klara av det dagliga livet och därmed 

öka livskvaliteten för dessa personer. För att bedöma HAVS krävs flera olika typer av 

instrument som mäter: symtom, handstyrka, greppförmåga, fingerfärdighet, känsel, smärta, 

vibrationskänslighet, aktivitetsförmåga, livskvalitet och köldkänslighet. Detta eftersom HAVS 

kan ge många olika typer av symtom, som ibland är diffusa. Nedsatt fingerfärdighet och 

gripförmåga påverkar ADL-förmågan, vilket i sin tur påverkar livskvaliteten.  
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 AMED Cinahl Medline 
Sökord Antal 

träffar 
Antal 
träffar 

Antal 
träffar 

Hand-arm 
vibration 
syndrome 

5 13 248 

Hand  
injuries 

191 1063 7803 

Rehabilitation 35157 45721 83694 
Activities of 
daily living 

4263 12439 41420 

Kombinerade 
sökord 

   

Hand-arm 
vibration 
syndrome 
AND  
hand injuries 

1 2 26 

Hand-arm 
vibration 
syndrome 
AND 
rehabilitation 

2 0 1 

Hand-arm 
vibration 
syndrome  
AND  
activities of 
daily living 

1 2 3 

Hand/ and 
Vibration/ and 
Arm/ 

10   


