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Abstrakt  

Introduktion/bakgrund: Det fysioterapeutiska och naprapatiska arbetet går främst ut på att 

undersöka och fastställa anledning till rörelserelaterad problematik i kroppens leder, muskler 

och nervsystem, för att sedan förebygga och behandla fynden med manuella tekniker och 

träningsprogram. Det har även visat sig att förekomsten av handproblematik hos 

fysioterapeuter är förhållandevis hög, där problematiken verkar vara korrelerat till manuella 

tekniker, som är den anda mest vanliga arbetsrelaterade skadan inom professionen 

tillsammans med andra professioner som använder sig av manuella behandlingstekniker. 

Syfte: Syftet med studien är att kartlägga ett samband mellan handproblematik och manuellt 

yrkesutövande av leg. fysioterapeuter och leg. naprapater.  

Metod: Rekryteringen av deltagare har skett genom kontakt via två privata yrkesforum på 

sociala medier. Insamlingen av data genomfördes med hjälp av en webbaserad enkät via 

Google formulär, där deltagarna besvarade 14 frågor med kryssalternativ som svar. De 

individer som valde att delta i studien gav sina svar konfidentiellt. Svarsresultaten 

sammanställdes och jämfördes sedan i korstabeller och cirkeldiagram. 

Resultat: Sammanställningen av insamlad data indikerar på en korrelation mellan manuellt 

arbete och yrkesrelaterad handproblematik hos de båda yrkesgrupperna.  

Konklusion: Slutsatsen som drogs från denna studie var att en hög procent deltagare med 

upplevd handproblematik relaterat till yrket kan korreleras med hur och hur mycket de arbetar 

med sina händer.  

 

Nyckelord: Fysioterapi, Handproblematik, Manuell terapi, Naprapati 
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Inledning  

Den mänskliga handen är ett utvecklat och komplext organ. Tack vare dess anatomi besitter vi 

den unika förmågan av att kunna anpassa kraft och hastighet med en preciserad rörelse. Denna 

förmåga gör handen till ett viktigt verktyg i människans utveckling, bland annat i att förse 

kroppen med näring. Dess sensoriska förmåga hjälper människan att navigera och påverka sin 

omgivning, detta innebär att handen är en komponent i utvecklingen av det mänskliga sinnet, 

där de anatomiska aspekterna av muskler, leder och senor måste kunna samspela med det 

centrala kontrollsystemet (Hirt, Syhan, Wagner & Zumhasch 2017; Feneis & Dauber 2006). 

  Handen består av 27 skelettdelar som i samspel med flertalet muskler och leder utför 

uppgiftsspecifika och precisa grepp och rörelser (Hall 2016; Feneis & Dauber 2006). 

Ledernas specifika uppgift är att möjliggöra glidning och rörelse mellan skelettdelarna. 

Ligamenten fungerar som stabilisatorer vid rörelseuttagandet tillsammans med muskulaturen, 

vars kompressionskraft av extensorer och flexorer, utgör stabiliteten i handleden. För att vi 

dessutom ska kunna röra handleden i sitt anatomiska rörelseomfång, krävs det att vi kan 

aktivera musklerna i synergier (Holmström & Moritz 2007; Hall 2016; Eng 2012; Feneis & 

Dauber 2006; Hirt et al. 2017).  

  Vår kapacitet i handen utnyttjas dagligen och påverkas av det yrke vi utövar. Detta innebär 

att professioner löper olika stor risk av att drabbas av överbelastning och skador i handens 

strukturer, beroende på intensiteten av handens involvering i yrkesutövandet (Holmström & 

Mortiz 2007; Marzke & Marzke 2000).  

  Komplexiteten i handen gör att området i hjärnan som tar emot signaler och skickar ut 

kommandon till handen är stort. Detta medför att eventuella skador i hjärnan, tex stroke eller 

dylikt, påverkar vår funktion i denna extremitet. Detta innebär olika typer av skador och 

diagnoser som kan påverka handen är många samt kan ha flera olika orsaker med helt olika 

typer av undersökningsfynd och rehabilitering. Denna kartläggande studie kommer 

framförallt att fokusera på belastningsskador där resterande diagnoser har valts att exkluderas 

(Holmström & Moritz 2007). 

  Diagnosen ”överbelastning” har inte någon konkret klinisk definition utan används 

inkonsekvent vid praktik i kliniker. Vanligen beskrivs det som en långvarig monoton 

belastning, där det sällan finns något specifikt trauma, där strukturerna inte får möjlighet till 

optimal nybildning. Detta kan resultera i mindre skador som i sin tur medför en försvagning 

samt en eventuell smärtproblematik. Symptomen från överbelastning inkluderar svullnad, 
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rodnad samt smärta vid både rörelse och vila. Det kan även uppstå en irritation i leden samt i 

vissa fall en inflammation (Roos & Marshall 2014).  

  De olika symptomen och funktionsdiagnoserna som uppstått på grund av överbelastning i en 

led eller muskulatur kan sedan påverka de egenskaper som krävs för en normal handfunktion 

(tabell 1.0) vilket medför en påverkan på individens vardag och arbetsliv (Holmström & 

Moritz 2007). 

Tabell 1.0: Rangordnade Egenskaper för ”normal” handfunktion (Holmström & Moritz 2007) 

1. Smärtfrihet 

2. Sensibilitet 

3. Stabilitet 

4. Rörlighet 

5. Styrka 

6. (Kosmetik) 

 

Fysioterapeuter och Naprapater 

Efter läkare och sjuksköterskor är fysioterapeuter den största professionen inom hälso- och 

sjukvården i västvärlden där de verkar inom flera områden samt inom samhällets olika 

hälsoinriktade interventioner. Utförandet av fysioterapi innebär att man arbetar 

hälsofrämjande eller sjukdomsförebyggande med habilitering och rehabilitering, för att 

minska lidande och/eller bibehålla eller återvinna rörelseförmåga för personer med begränsad 

funktion, delaktighet eller aktivitetsnivå på grund av sjukdom, skada, ålder eller psykosociala 

faktorer (Broberg & Lenné 2017). 

  Den fysioterapeutiska processen innebär att fysioterapeuten utreder, analyserar och 

fastställer funktionsdiagnoser hos patienten, för att sedan lägga upp en planering för 

behandling utifrån patientens egna målsättningar och slutligen genomföra samt utvärdera de 

valda behandlingsmetoderna i en personcentrerad vård. Manuellt arbete ingår i utförandet av 

de fysioterapeutiska behandlingsmetoderna och innebär behandling som utförs med 

fysioterapeutens händer (Broberg & Lenné  2017). Tekniker inom manuellt arbete kan bland 

annat innebära; ledmanipulation, mobilisering, muskeltöjning, traktionsbehandling, 

triggerpunktsbehandling, massage och akupunktur, där terapeuten utnyttjar sin fulla 

handfunktion i utförandet av behandlingsmetoden (Brydolf 2016). Yrket grundar sin kunskap 
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samt metod på vetenskap och beprövad erfarenhet. För att få utöva fysioterapi krävs 

legitimation som erhålls via en fysioterapeutexamen enligt kraven för akademisk kandidatnivå 

och innebär en specifik kompetens med autonomi i yrkesutövandet (Broberg & Lenné 2017). 

  Naprapater arbetar på ett liknande sätt som fysioterapeuter med att undersöka och fastställa 

anledning till rörelserelaterad problematik i kroppens leder, muskler och nervsystem, för att 

sedan förebygga och behandla fynden med manuella tekniker och träningsprogram. Oftast 

använder sig naprapater av ledmanipulation, där de vanligen använder sina händer för att 

lägga leden i sitt ytterläge och sedan skjuta tillbaka den till en optimal position. Detta 

arbetsmoment medför stor belastning på terapeutens händer. Största skillnaden mellan 

behandlingsmetoder hos naprapater och fysioterapeuter är att naprapater arbetar mer manuellt 

med sina händer medan fysioterapeuter har ett större fokus på aktiv träning och 

styrkeuppbyggnad (Brydolf 2016). 

  Att arbeta som fysioterapeut eller naprapat innebär ett beroende av handens normala 

funktion. Dessa professioner använder sig av manuell terapi (mobilisering och manipulering 

av patienters kroppsdelar) som sätter en hög belastning på lederna i yrkesutövarens händer, 

som inte allt för sällan utstår terapeuternas fulla kroppsvikt för att patientens behandling ska 

verka relevant och ge resultat. Det finns en viss skillnad i påfrestning beroende på vilken 

kroppsdel på patienten som terapeuten arbetar med samt hur tung och svårhanterlig den är. 

Större mobiliseringar, exempelvis av ryggraden, medför en större påfrestning av händerna än 

fysiskt lättare och mindre mobiliseringar, som exempelvis mobilisering av extremiteterna. För 

att få ett optimalt tryck vid en ryggradsmobilisering rekommenderas terapeuterna att ha 

tummens IP- (interphalangeal) och MCP- (metacarpophalangeal) led i en neutral position för 

att minska risken för skador i dessa leder.  Enligt Buckingham et al förekommer det ofta att 

fysioterapistudenter avviker från den rekommenderade positionen av tummen, vilket i sig 

verkar korrelera med de klagomål på handsmärta som vissa av deltagarna framförde i deras 

studie (Buckingham, Das & Trott 2007).  

  Handproblematik hos fysioterapeuter är den andra mest vanliga arbetsrelaterade skadan 

inom professionen tillsammans med andra professioner som använder sig av manuella 

behandlingstekniker. Riskfaktorerna till problematiken är starkt korrelerade till manuella 

tekniker, främst tekniker av mjukdelsbehandling (Gyer, Michael & Inklebarger 2018). I en 

studie där prevalens och riskfaktorerna för arbetsrelaterade skador hos fysioterapeuter 

undersöktes, fann de att utförandet av manuell behandling korrelerade med en ökad risk för 

skador i handled och tumme, varav varje extra arbetad timme i veckan utöver de ordinarie 

arbetstiderna ökade risken med 11% (Rozenfeld, Ribak, Danziger, Tsamir & Carmeli 2010). 
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Som konsekvens till handproblematiken ändrar en stor andel av yrkesutövarna sina 

arbetstekniker, arbetstimmar och timmar av patientkontakt för att lätta sina symtom. Varav 

flera även söker läkarhjälp eller tar hjälp av tejp eller ortoser (Caragianis 2002; Wajon & Ada 

2003; West & Gardner 2001). 

  Grunden till att genomföra denna studie baserades på resultat från tidigare studier där de sett 

att handproblematik i relation till manuellt arbete hos fysioterapeuter korrelerar (Bork, Cook, 

Rosecrance, Engelhardt, Thomason, Wauford & Worley 1996; Wajon & Ada 2003; West & 

Gardner 2001). Valet av att inkludera naprapater i studien baserades på att den yrkesgruppen 

arbetar i högre grad med manuella tekniker jämfört med fysioterapeuter (Brydolf 2016). 

 

Syfte  

Syftet med studien är att kartlägga om det finns ett samband mellan handproblematik och 

manuellt yrkesutövande av legitimerade fysioterapeuter och legitimerade naprapater.  

 

Hypotes 

Hypotesen är att det finns ett samband mellan handproblematik och yrkesutövandet med 

manuella tekniker hos legitimerade fysioterapeuter och legitimerade naprapater. 

 

 

Material och metod 

För att besvara syftet har en empirisk-atomistisk kunskapsansats valts. Denna ansats är 

kvantitativ vilket betyder att frågeställningarna är strukturerade i förväg, objektiva samt att de 

utgår från en teori som sedan kan verifieras eller förkastas (Gunnarsson 2007). Genom denna 

ansats kan det på förhand förutses vilka konklusioner som kan dras, varav denna kartläggning 

har två möjliga slutsatser; att det finns ett samband mellan manuellt arbete och 

handproblematik eller att det inte finns ett samband mellan manuellt arbete och 

handproblematik. Designen på enkätundersökningen är tvärsnittsstudie, vilket beskriver en 

population under ett visst tidsintervall, där populationen i detta fallet är legitimerade 

fysioterapeuter och naprapater och intervallet är de år som deltagarna varit aktiv inom sitt 

yrke.  Undersökningen har skett både retrospektivt och i realtid. Slutledningen är deduktiv, 
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där slutsatsen gällande ett eventuellt samband mellan handproblematik och manuellt arbete 

drogs utefter premisser som konstaterats eller falsifieras efter insamling av svarsdata via en 

enkätstudie (Olsson & Sörensen 2011).  

Procedur och deltagare 

Rekryteringen av deltagare har skett genom kontakt via två privata yrkesforum på sociala 

medier för vardera population som studien riktar sig till; legitimerade fysioterapeuter och 

legitimerade naprapater. Ett informationsbrev (Bilaga 2)  har delats via ett inlägg på 

respektive forum, där en onlinelänk till enkäten inkluderats. De individer som valt att delta i 

studien gav sina svar konfidentiellt. Målet var att rekrytera 20 deltagare, varav 15 

fysioterapeuter och 5 naprapater. 

 

Inklusionskriterier: Yrkesverksamma legitimerade fysioterapeuter och legitimerade 

naprapater. 

Exklusionskriterier: Deltagare med en diagnostiserad sjukdom/åkomma i händerna orelaterat 

till yrket.  

Mätmetoder och dataanalys   

Insamlingen av data genomfördes med hjälp av en webbaserad enkät via Google formulär 

(Google 2019), där deltagarna besvarade 14 frågor med kryssalternativ som svar (Bilaga 1). 

Insamlingsmetoden var standardiserad där enkäten och frågorna var likadana för samtliga 

deltagare; ställdes i samma ordning samt var formulerat på samma sätt. Genom att frågorna 

var ställda med samma formulering till samtliga deltagare säkerställdes en hög grad av 

strukturering, vilket medförde en större sannolikhet att enkätfrågorna uppfattades på ett 

likartat sätt av de olika medverkande (Olsson & Sörensen 2011). Enkäten besvarades anonymt 

i ett förberett Google Formulär. Samma program sammanställde sedan resultatet i ett Google 

kalkylark (Google 2019).    

  Fråga 1–5 bestod av bakgrundsfrågor. Frågorna fastställde deltagarnas kön, ålder, yrke, antal 

aktiva år inom yrket samt fritidsintressen som kan påverka händerna och intensiteten av dessa 

fritidsintressen. Fråga fyra fungerade som ett exklusionskriterie där en diagnostiserad 

sjukdom/åkomma medförde att deltagaren inte kan medverka i kartläggningen. Resultatet 
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presenterades i korstabeller baserat på kön, ålder, yrke, antal aktiva år inom yrket samt 

fritidsintressen som kan påverka händerna.  

   Fråga 6–14 var uppställda som påståenden. Påståendena var parafraser av riskfaktorer 

hämtade från en tidigare studie som undersökte handproblematik hos fysioterapeuter och 

liknande vårdprofessioner (Gyer et al. 2018). Fråga 6–11 var kopplade till deltagarnas yrke 

med användandet av manuella tekniker och arbetsbelastningen i händerna. Fråga 12–14 

undersökte om individen hade upplevt någon handproblematik relaterat till yrket. Påståendena 

besvarades med “JA”/”NEJ”/”VET EJ” följt av följdfrågor där deltagaren, om denne svarat 

“JA”, preciserade sitt svar med frågor berörande intensitet och duration. Resultatet 

sammanställdes i flera korstabeller som jämför resultatet mellan yrkeskategorierna och könen. 

Presenteras i procent baserat på mängden individer som svarat “JA”.  

  För att kartlägga sambandet mellan handproblematik och manuellt arbete upprättades 

korstabeller som jämförde svarsresultaten för vardera tillhörande fråga. 

Resultatet från fråga 6–11 jämfördes med resultatet från fråga tolv genom en bivariat 

bearbetning (Olsson & Sörensen 2011) för att se om handproblematiken är till följd av det 

manuella arbetet. Jämförelsen genomfördes utifrån svarsresultat “JA” utan hänsyn till 

följdfrågor. 

  För att kartlägga hur mycket och intensivt de individer som antas ha en handproblematik 

arbetar, sammanställdes cirkeldiagram baserat på de som svarat “JA” på fråga tolv och hur 

dessa individer sedan skattat mängd och intensitetet gällande arbete på fråga sex, åtta, nio och 

tio.  

 

Etiska överväganden 

Det var frivilligt att delta i undersökningen och svaren hanterades med konfidentialitet, vilket 

medförde att deltagarna inte utsattes för en yttre påverkan. Däremot fanns det risk för 

enkättrötthet som kan ha påverkat antal respondenter negativt samt kvalitéten på den 

insamlade responsen.  

  I och med denna undersökning fanns det en risk för en negativ påverkan på deltagarnas 

eventuella handproblematik, då ett deltagande medför en uppmärksamning av en problematik 

som de eventuellt inte har reflekterat över tidigare. Studier visar att om en individ tror och 

förutsätter att något kommer att göra ont, ökar det den negativa upplevelsen och personen 

känner ett större obehag än vad den känt om förväntningarna hade varit neutrala eller positiva. 
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Detta innebar att det fanns en risk med att studien väcker en förmodan om handproblematik 

hos deltagarna. (Jepma, Koban, van Doorn & Jones 2018) 

  Eftersom studien var av kvantitativ design hade inte deltagarna möjlighet att beskriva 

personliga faktorer och upplevelser utanför yrket som var bidragande till handproblematiken. 

I och med detta kunde inte författarna garantera att handproblematiken var fullt relaterad till 

det manuella arbetet i sig även fast svarsresultaten visade på det.  
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Resultat   

Enkätstudien resulterade i 43 inlämnade svar, varav 30 fysioterapeuter och 13 naprapater. Tre 

inlämnade enkätsvar valdes att exkluderas ur resultatet på grund av diagnostiserad sjukdom i 

händer (Bilaga 1, fråga fyra).  

Deltagarna som svarat ”JA” på fråga 12 gällande upplevd handproblematik antas ha 

handproblematik. 

Deltagarna som svarat ”NEJ” på fråga 12 gällande upplevd handproblematik antas inte ha 

handproblematik. 

 

Sammanställning av Tabell 1.1: Nedan följer beskrivande data av deltagarnas kön, ålder samt 

aktiva år inom yrket. Medelåldern på samtliga deltagare i båda yrkeskategorierna låg på ca 

31år med ca sex aktiva år inom yrket. Största andelen av deltagarna bestod av kvinnliga 

fysioterapeuter.  

Tabell 1.1: Kartläggning av deltagarnas kön, ålder samt aktiva år inom yrket. Presenteras i antal 

deltagare samt procent.  

 Leg fysioterapeut n=27 Leg naprapat n =13 

 Kvinna Man Kvinna Man 

Antal n (%) 21 (53%) 6 (15%) 6 (15%) 7 (18%) 

Ålder år, m* 

               md** 

32 

30 

28 

28 

32 

30 

33 

33 

Aktiva år inom yrket,          

m* 

                   md** 

 

7 

5 

 

4 

4 

 

6 

5 

 

6 

5 

*m = median **md = medelvärde 

 

 

Sammanställning av Tabell 2.1: Nedan följer beskrivande data av de deltagare som svarat 

”JA” på att de utövar fritidsintressen samt intensiteten av dessa, som kan påverka händernas 

funktion. Ca 30% av fysioterapeuterna och ca 50% av naprapaterna har ett fritidsintresse som 

innebär en påverkan på deltagarens händer. 

Tabell 2.1: Deltagare som svarat JA på fritidsintressen samt intensitet som kan påverka händernas 

funktion. Redovisat i antal och procent för fysioterapeuter respektive naprapater. 

    Leg fysioterapeut n=27                                      Leg naprapat n= 13 

Fråga 1–2 ggr/v 3–5 ggr/v 5–7 ggr/v 1–2 ggr/v 3–5 ggr/v 5–7 ggr/v 

Har ett 

fritidsintresse 

som innebär en 

påverkan på 

deltagarens 

händer.  

3 

(33%) 

4 

(44%) 

2 

(22%) 

3 

(43%) 

4 

(57%) 

- 
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(Fråga 5) 

 

Antal n (%) 

 

 

Sammanställning av Tabell 2.2: Nedan följer beskrivande data av de deltagare som svarat 

”JA” på parafraserna av riskfaktorer för handproblematik. Ca 65% av fysioterapeuterna och 

samtliga naprapater upplever sig ha yrkesmoment som belastar deras händer varav ca 90% av 

naprapatarena, men ingen av fysioterapeuterna, utför manuella behandlingar på ett stort antal 

patienter dagligen. Ca 35% av fysioterapeuterna och ca 45% av naprapaterna upplever sig 

använda tummarna intensivt i arbetet. Över 20% av både fysioterapeuterna och naprapaterna 

upplever sig arbeta ofördelaktigt med händerna i långa perioder och över 25% av båda 

yrkeskategorierna upplever att flera arbetsmoment kräver arbete i hand- och fingerledernas 

ytterlägen. Ca 15% av båda yrkena upplever sig inte avlasta sina händer tillräckligt under en 

arbetsdag. 

Tabell 2.2. Deltagare som svarat JA på frågorna relaterat till belastning på hand och fingrar. Deras 

svar på frågan hur ofta. Redovisat i antal och procent för fysioterapeuter respektive naprapater. 

 Leg fysioterapeut n=27  Leg naprapat n= 13  

Frågor >3 ggr/dag >5ggr/dag >7ggr/dag Vet ej >3ggr/dag >5ggr/dag >7ggr/dag Vet ej 

Hur ofta 

belastas 

händerna?  

(Fråga 6)  

 
Antal n (%) 

12 

(71 %) 

1 

(6%) 

1 

(6%) 

3 

(17%) 
-  2 

(15%) 

11 

(85%) 

- 

Hur ofta 

belastats hand-

fingerleder i 

ytterläge (Fråga 
10) * 

 

Antal n (%) 

6 

(86%) 

-  -  1 

(14%) 

2 

(50%) 

1 

(25%) 

1 

(25%) 

- 

         

 Flera 

gånger/dag 

En 

gång/dag 

Ett par 

gånger/vecka 

Vet ej Flera 

gånger/dag 

En 

gång/dag 

Ett par 

gånger/vecka 

Vet ej 

Upplever sig 

använda 

tummarna 

intensivt i sitt 
arbete (Fråga 8)  

 

Antal n (%) 

5 

(50%) 

2 

(20%) 

3 

(30%) 

- 1 

(16%) 

5 

(83%) 

- - 

         

 Dagligen Någon 

gång/vecka 

Någon 

gång/månad 

Vet ej  Dagligen Någon 

gång/v 

Någon 

gång/v 

Vet ej  

Upplever sig 

arbeta med 

händerna i 

ogynnsam 
position (Fråga 

9)  

 

Antal n (%) 

1 

(14%) 

6 

(86%) 

- - 3 

(100%) 

- - - 

         

Deltagare som 

utför manuell 
-  12 

(92%) 
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behandling på 

ett stort antal 

patienter 

dagligen (Fråga 
7) 

 

Antal n (%) 

Deltagare som 

upplever sig 
inte avlasta sina 

händer 

tillräckligt 

under en 

arbetsdag  
(Fråga 11) 

 

Antal n (%) 

5 

(19%) 

2 

(15%) 

*Ett svar exkluderades från fråga tio p.g.a. ogiltigt svar 

 

 

Sammanställning av Tabell 3.1: Nedan följer beskrivande data av de deltagare som svarat 

”JA” på att de har en upplevd handproblematik. Över 45% av fysioterapeuterna och över 75% 

av naprapaterna upplever sig ha en handproblematik. Medelvärdet av VAS-skattningen var 

högst hos naprapaterna och båda yrkesgrupperna upplevde problematiken mest under 

arbetsdagen. Ca 60% av fysioterapeuterna och över 90% av naprapaterna fortsätter att arbeta 

trots smärta eller obehag i händerna.  

Tabell 3.1. Deltagare som svarat JA på frågorna relaterade till självupplevd handproblematik (Fråga 

12) presenterat i VAS, intensitet samt duration. Redovisat i antal och procent för fysioterapeuter 

respektive naprapater. 

Leg fysioterapeut n=27  Leg naprapat n= 13  

VAS 0–3 VAS 3–6 VAS 7–10 Medelvärde VAS 0–3 VAS 3–6 VAS 7–10 Medelvärde 

7 

(54%) 

5 

(38%) 

 

1 

(8%) 

3,5 4 

(40%) 

3 

(30%) 

3 

(30%) 

5 

        

Dagligen Ett par 

gånger/vecka 

Någon 

gång/månad 

Vet ej Dagligen Ett par 

gånger/vecka 

Någon 

gång/månad 

Vet ej 

        

2 

(15%) 

4 

(31%) 

7 

(54%) 

- - 7 

(54%) 

7 

(54%) 

- 

        

Under 

arbetsdagen 

Efter 

arbetsdagen  

Ej 

specificerat 

Vet ej Under 

arbetsdagen 

Efter 

arbetsdagen  

Ej 

specificerat 

Vet ej 

8 

(62%) 

5 

(38%) 

- - 5 

(50%) 

4 

(40%) 

1 

(10%) 

- 

 

 

Sammanställning av tabell 3.2: Nedan följer beskrivande data av de deltagare som svarat ”JA” 

på frågor om fortsatt arbete trots smärta eller obehag i händerna samt av deltagarnas 

upplevelse av mottagen information gällande arbetsträning samt prevention av arbetsskador. 

Nära 60% av fysioterapeuterna samt över 90% av naprapaterna anser sig fortsätta arbeta trots 
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att de upplever smärta eller obehag i sina händer. Nära 20% av fysioterapeuterna respektive ca 

40% av naprapaterna upplever sig ha fått otillräcklig arbetsträning samt information för att 

förebygga arbetsskador i sina händer. 

Tabell 3.2. Deltagare som svarat JA på frågorna relaterade till upplevd handproblematik. Redovisat i 

antal och procent för fysioterapeuter respektive naprapater. 

 Leg fysioterapeut n=27 Leg naprapat n= 13 

Deltagare som 

upplever sig fortsätta 

arbeta trots upplevd 

smärta eller obehag 

händerna. (Fråga 13) 
Antal n (%) 

16 

(59%) 

12 

(92%) 

Deltagare som 

upplever sig ha fått 

otillräcklig 

arbetsträning samt 
information för att 

förebygga 

arbetsskador i 

händerna. (Fråga 14) 

 
Antal n (%) 

5 

(19%) 

5 

(38%) 

 

 

 

Jämförelse av handproblematik och manuellt arbete hos fysioterapeuter  

Totalt svarade 13 fysioterapeuter “JA” på fråga tolv och antas därför ha en handproblematik. 

 

Sammanställning av Tabell 4.1: Nedan följer beskrivande data av jämförelse mellan 

svarsresultaten från fråga 6-11 och svarsresultaten från fråga tolv; huruvida fysioterapeuterna 

som arbetar med; manuella terapier, utför manuella behandlingar på ett stort antal patienter, 

arbetar mycket intensivt med tummarna, arbetar ofördelaktigt, arbetar i ytterlägen samt inte 

avlastar sina händer under dagen anser sig ha en handproblematik. Av de fysioterapeuter som 

svarade “JA” på fråga sex samt 8–11 gällande mängd och intensitet av olika former av 

manuellt arbete så upplevde minst 60% från vardera fråga att de hade en handproblematik. 

Ingen av fysioterapeuterna svarade “JA” på fråga sju gällande manuella behandlingar på ett 

stort antal patienter dagligen. 
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Tabell 4.1: En jämförelse mellan svarsresultatet från fråga 6-11och svarsresultatet från fråga tolv. Presenteras i 

procent samt antal fysioterapeuter baserat på antal “JA” utan hänsyn till följdfrågor. 

Leg fysioterapeuter n= 27 

 Fråga 6  

Manuell terapi 

såsom tex 
mobilisering 

Fråga 7 

Manuell 

behandling på 
ett stort antal 

patienter 

Fråga 8 Att 

arbetet kräver 

ett intensivt 
arbete med 

tummarna 

Fråga 9 

Att man måste 

arbete 
ofördelatkigt 

med händerna 

Fråga 10  

Att arbetsmomenten 

kräver arbete i hand-
och fingerledernas 

ytterlägen 

Fråga 11 Upplevelse 

av att inte avlasta 

händerna tillräckligt 
under arbetsdagen 

Antal n (%) 

Antal deltagare som 

svarat ”JA” på fråga 
6–11  

18 

(67%) 

-  10 

(37%) 

7 

(26%) 

7* 

(27%) 

 

5 

(19%) 

Med problematik:       

JA  

Antalet deltagare som 

svarat “JA” på fråga 
tolv av totalen som 

svarat “JA” fråga 6–

11 

12 

(67%) 

-  7 

(70%) 

5 

(71% 

6 

(86%) 

3 

(60%) 

NEJ eller  

VET EJ  
Antalet deltagare som 

svarat “NEJ” eller 

“VET EJ” på fråga 

tolv av totalen som 

svarat “JA” fråga 6–
11 

5 

(33%) 

- 3 

(30%) 

2 

(14%) 

1 

(14%) 

2 

(40%) 

*Ett svar exkluderades från fråga tio p.g.a. ogiltigt svar.  

 

 

Sammanställning nedanstående cirkeldiagram 1, 2, 3 och 4: Nedan följer beskrivande data av 

jämförelse mellan hur fysioterapeuterna som upplever sig ha en handproblematik har svarat 

på följdfrågorna i fråga 6-10 om hur mycket de belastar sina händer i sitt arbete. Av de 

fysioterapeuter som upplever sig ha en handproblematik så utför över 80% manuella terapier 

minst tre gånger om dagen, över 20% arbetar intensivt med tummarna flera gånger om dagen, 

över 35% arbetar ofördelaktigt i långa perioder minst någon gång i veckan (varav ca 7% gör 

det dagligen) och över 45% av fysioterapeuterna med handproblematik upplever att många 

arbetsmoment kräver arbete i hand- och fingerledernas ytterlägen minst tre gånger dagligen. 
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Cireldiagram 1: Består av en kartläggning av hur fysioterapeuterna som svarat “JA” på fråga tolv, och därav 

antas ha en handproblematik, skattat mängden arbete i form av manuell terapi i följdfrågorna till fråga sex. 

Presenteras i procent.  

 

 

 

Cirkeldiagram 2: Består av en kartläggning av hur fysioterapeuterna som svarat “JA” på fråga tolv, och därav 

antas ha en handproblematik, skattat hur ofta de upplever sig använda tummarna intensivt i följdfrågorna till 

fråga åtta. Presenteras i procent. 

 

 

Hur ofta deltagare med upplevd handproblematik belastar sina händer 

genom manuell terapi 

såsom mobilisering

1

2

3

>3ggr/dag

>7ggr/dag

Utför ej 
mobilisering/
Ej specificerat 

7%

8%

85%

Hur ofta deltagare med upplevd handproblematik använder sina 

tummar intensivt i arbetet 

1

2

3

4

Flera gånger per dag

En gång per dag 

Ett par gånger i 
veckan

Upplever sig inte 

anvädna tummarna/ 

EJ specificerat

15%

15%

23%
47%
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Cirkeldiagram 3: Består av en kartläggning av hur fysioterapeuterna som svarat “JA” på fråga tolv, och därav 

antas ha en handproblematik, skattat hur ofta de arbetar ofördelaktigt i följdfrågorna till fråga nio. Presenteras i 

procent. 

 

 

Cirkeldiagram 4: Består av en kartläggning av hur fysioterapeuterna som svarat “JA” på fråga tolv, och därav 

antas ha en handproblematik, skattat hur ofta de arbetar i fingerledernas ytterlägen i följdfrågorna till fråga tio. 

Presenteras i procent. 

 

 

Jämförelse av handproblematik och manuellt arbete hos naprapater 

Totalt svarade tio naprapater “JA” på fråga tolv och antas därför ha en handproblematik. 

 

Hur ofta deltagare med upplevd handproblematik arbetar 

ofördelaktigt/ogynnsamt/oergonomiskt med händerna i långa perioder 

i sitt yrke

1

2

3

8%

31%
61% Dagligen

Någon gång i 

veckan 

Upplever sig 

inte arbeta 
fördelaktigt/ 

Ej specificerat

Hur ofta deltagare med upplevds handproblematik utför 

arbetsmoment som kräver arbete i hand- och fingrarnas ytterlägen 

1

2

>3 gånger 

per dag

Arbetar ej i ytterlägen/
Ej specificerat

46%
53%
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Sammanställning av Tabell 4.2: Nedan följer beskrivande data av jämförelse mellan 

svarsresultaten från fråga 6-11 och svarsresultaten från fråga tolv; huruvida naprapater som 

arbetar med; manuella terapier, utför manuella behandlingar på ett stort antal patienter, arbetar 

mycket intensivt med tummarna, arbetar ofördelaktigt, arbetar i ytterlägen samt inte avlastar 

sina händer under dagen anser sig ha en handproblematik. Av de naprapater som svarade “JA” 

på fråga 6–11 gällande mängd och intensitet av olika former av manuellt arbete så upplevde 

minst 65% från vardera fråga att de hade en handproblematik.  

 

Tabell 4.2: En jämförelse mellan svarsresultatet från fråga 6-11och svarsresultatet från fråga tolv. Presenteras i 

procent samt antal naprapater baserat på antal “JA” utan hänsyn till följdfrågor. 

Leg naprapater n=13 

 Fråga 6  

Manuell terapi 

såsom tex 

mobilisering 

Fråga 7 

Manuell 

behandling på 

ett stort antal 

patienter 

Fråga 8  
Att arbetet 

kräver ett 

intensivt 

arbete med 
tummarna 

Fråga 9 

Att man måste 

arbete 

ofördelatkigt 

med händerna 

Fråga 10  

Att arbetsmomenten 

kräver arbete i hand-

och fingerledernas 

ytterlägen 

Fråga 11  

Upplevelse av att inte 

avlasta händerna 

tillräckligt under 

arbetsdagen 

Antal n (%) 

Antal deltagare som 

svarat ”JA” på fråga 

6–11 

13 

(100%) 

12 

(92%) 

6 

(46%) 

 

3 

(23%) 

4 

(31%) 

2 

(15%) 

Med problematik:       

JA  

Antalet deltagare som 

svarat “JA” på fråga 

tolv av totalen som 
svarat “JA” fråga 6–

11 

10 

(77%) 

9 

(75%) 

5 

(83%) 

2 

(67%) 

3 

(75% 

2 

(100%) 

NEJ eller  

VET EJ  

Antalet deltagare som 
svarat “NEJ” eller 

“VET EJ” på fråga 

tolv av totalen som 

svarat “JA” fråga 6–

11 

3 

(23%) 

3 

(25%) 

1 

(17%) 

1 

(33%) 

1 

(25%) 

-  

  

 

 

  

Sammanställning nedanstående cirkeldiagram 5, 6, 7, och 8: Nedan följer beskrivande data 

av jämförelse mellan hur naprapaterna som upplever sig ha en handproblematik har svarat 

på följdfrågorna i fråga 6-10 om hur mycket de belastar sina händer i sitt arbete. Av de 

naprapater som upplever sig ha en handproblematik så utför samtliga manuella terapier 

minst fem gånger om dagen (varav 40% utför det över tio gånger dagligen), 40% använder 

tummarna intensivt i sitt arbete flera gånger om dagen, 20% arbetar ofördelaktigt med 
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händer i långa perioder dagligen och 20% av naprapaterna med handproblematik upplever 

att många arbetsmoment kräver arbete i hand- och fingerledernas ytterlägen minst tre gånger 

dagligen. 

 
 

 
Cirkeldiagram 5: Består av en kartläggning av hur naprapaterna som svarat “JA” på fråga tolv, och därav antas 

ha en handproblematik, skattat mängden arbete i form av manuell terapi i följdfrågorna till fråga sex. 

Presenteras i procent. Notera att samtliga naprapater upplever att de utför manuella tekniker dagligen. 
 

 

 
 
Cirkeldiagram 6: Består av en kartläggning av hur naprapaterna som svarat “JA” på fråga tolv, och därav antas 

ha en handproblematik, skattat hur ofta de upplever sig använda tummarna intensivt i följdfrågorna till fråga 

åtta. Presenteras i procent. 
 
 

Hur ofta deltagare med upplevd handproblematik belastar sina händer 

genom manuell terapi 

såsom mobilisering

1

2

3

>5ggr/dag

>7ggr/dag

>10ggr/dag40%

40%
20%

Hur ofta deltagare med upplevd handproblematik använder sina 

tummar intensivt i arbetet 

1

2

3

Flera gånger per dag

En gång per dag 

Upplever sig inte 
anvädna tummarna/ 

EJ specificerat

10%

40%
50%
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Cirkeldiagram 7: Består av en kartläggning av hur naprapaterna som svarat “JA” på fråga tolv, och därav antas 

ha en handproblematik, skattat hur ofta de arbetar ofördelaktigt i följdfrågorna till fråga nio. Presenteras i 

procent. 
 

 

 
Cirkeldiagram 8: Består av en kartläggning av hur naprapaterna som svarat “JA” på fråga tolv, och därav antas 

ha en handproblematik, skattat hur ofta de arbetar i fingerledernas ytterlägen i följdfrågorna till fråga tio. 

Presenteras i procent. 
 

 

  

Hur ofta deltagare med upplevd handproblematik arbetar 

ofördelaktigt/ogynnsamt/oergonomiskt med händerna i långa perioder 

i sitt yrke 

1

2

Dagligen

Upplever sig 

inte arbeta 

fördelaktigt/ 

Ej specificerat

20%
80%

Hur ofta deltagare med upplevds handproblematik utför 

arbetsmoment som kräver arbete i hand- och fingrarnas ytterlägen 

1

2

3

>3 gånger 

per dag

>5 gånger 

per dag

Arbetar ej i ytterlägen/

Ej specificerat

20%

70%

10%
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Diskussion   

Metoddiskussion 

Ett antal frågespecifika svar i de ifyllda enkäterna har exkluderats på grund av felaktig 

ifyllnad, vilket kan ha påverkat det slutgiltiga resultatet på grund av exkludering av 

svarsresultat som har svarat “JA” på yrkesrelaterad handproblematik alternativt felaktig 

ifyllnad av följdfrågor. En svaghet med vår studie var att vi inte genomförde en pilotstudie 

och testade frågorna. I en fortsatt studie rekommenderar vi att testa enkäten innan den skickas 

ut samt att göra samtliga svar obligatoriska, med svarsalternativ och följdfrågor som 

förtydligar om man har svarat “JA” respektive “NEJ” på frågorna. Svarsalternativen i 

följdfrågorna gällande hur ofta och intensitet borde ha haft samma uppbyggnad. 

  Smärta och obehag tolkas subjektivt, eftersom vår studie var av kvantitativ design hade inte 

deltagarna möjligheten att beskriva personliga faktorer och upplevelser i och utanför yrket, 

som kan vara bidragande till svarsresultatet. I och med detta gick det inte att garantera att 

resultatet av det manuella arbetet var en isolerande faktor till den yrkesrelaterade 

handproblematiken hos deltagarna. Detta påverkar studiens validitet och reliabilitet. 

  Fördelarna med den valda metoden var att vi genom en kvantitativ design kunde samla in, 

sammanställa och jämföra data statistiskt. Detta gör studien enkel att upprepa. En 

konfidentiell enkätstudie var en metod som gjorde det enkelt för författarna att rekrytera 

deltagare genom, det möjliggjorde att eventuella deltagare kunde bidra med ifylld enkät när 

de passade dem bäst samt att det inte fanns några krav på deltagande eller avslöjande om 

identitet. Försiktighetsåtgärder vidtogs vid rekryteringen, som endast skedde via privata 

forum för fysioterapeuter och naprapater. 

  Bearbetningen av insamlad data skedde manuellt via kalkylark, som gjorde det överskådligt 

för författarna att se vad de olika svarsalternativen resulterat i inom olika variabler (totalen av 

deltagare, yrkeskategori samt kön). Detta gav en lättöverskådlig statistik som lade grunden för 

den slutliga jämförelsen mellan svarsresultaten. Nackdelen med valet av att bearbeta 

datainsamling manuellt via kalkylark var den mänskliga faktorn, fel i processen kan ha skett 

trots flertalet upprepade kontrollräkningar. 

  Denna undersökning kan ha påverkat deltagarna negativt genom att få dem att 

uppmärksamma något de eventuellt inte hade reflekterat över tidigare. Studier visar att om en 

individ tror och förutsätter att något kommer att göra ont, ökar det den negativa upplevelsen 

och personen känner ett större obehag än vad den känt om förväntningarna hade varit neutrala 
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eller positiva. Det fanns därmed en risk med att studien väckt förmodan om handproblematik 

hos deltagarna (Jepma et al. 2018). 

 

Resultatdiskussion  

Vi kan se att det finns en korrelation mellan manuellt arbete och handproblematik hos 

fysioterapeuterna och naprapaterna som deltagit i denna studie. De olika yrkesområdena för 

fysioterapeuter innebär en stor variation av arbetsuppgifter med en stor variation av hur 

mycket man arbetar med händerna och med manuella tekniker. Detta kan i sig ha påverkat 

resultatet av hur mycket de deltagande fysioterapeuterna arbetar med manuella tekniker 

och/eller med händerna eftersom arbetsuppgifterna varierar beroende på tjänst. Hos 

naprapaterna som deltog i studien kunde vi se att samtliga jobbade med manuella tekniker. 

  Det vi kunde se var att fysioterapeuter som svarade “JA” i att de använder manuella tekniker 

i arbetet (ca 67% av deltagarna), även svarade “JA” i upplevd handproblematik relaterat till 

yrket (ca 67% av deltagarna). I en studie genomförd på 928 fysioterapeuter i USA, visade det 

sig att 30% av dessa upplevt hand- och handledsproblematik de senaste tolv månaderna som 

arbetsskada till sitt yrkesutförande. 115 av de 928 deltagarna specificerade även att manuella 

tekniker (ledmobilisering, mjukdelsmobilisering och manuell motståndsträning) var den 

främsta riskfaktorn för deras arbetsrelaterade skada (Bork et al. 1996). 

  Vi såg även att 70% av de som arbetade intensivt med tummarna, svarade “JA” i upplevd 

handproblematik relaterat till yrket. Detta stämmer överens med resultat de fann i studien av 

Snodgrass et al. (2003), där de såg att tumsmärta provocerades fram från utövandet av 

manuella tekniker, samt att dessa deltagare upplevde en “högre än normal” nivå av 

funktionsnedsättning i sitt arbetsliv på grund av sin tumsmärta. Viktigt att nämna var att de i 

samma studie såg att fysioterapeuterna med tumsmärta även hade en ökad rörlighet i CMC-

leden samt en minskad styrka i tummens pincettgrepp, vilket kan agera som en isolerande 

faktor till besvären för dessa deltagare, men kräver mer studier (Snodgrass et al. 2003). Man 

har även funnit i en liknande studie att högre grader av manuella tekniker för spinal 

manipulation och ett större antal av patienter med samma diagnos, provocerat fram tumsmärta 

hos 80% av deltagande fysioterapeuterna (Wajon et al. 2003). 

 Resultat som stärker det vi fann i denna studie har även hittats i studierna “Work-

related musculoskeletal disorders in physical therapists: Prevalence, severity, risks, and 

responses” (Cromie, Robertson & Best 2000) samt “Occupational injuries of physiotherapists 
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in North and Central Queensland” (West et al. 2001) där de fann att användandet av manuella 

tekniker såsom mobilisering samt manipulation, relaterade till en ökad förekomst av besvär i 

tummarna. 

  Det vi har kunnat se i denna studie var att 84% av de fysioterapeuter som svarade på att de 

hade en yrkesrelaterad handproblematik, arbetar med manuella tekniker minst tre gånger per 

dag. Vi såg även att i samma kategori hos naprapaterna har 100% av de med en yrkesrelaterad 

handproblematik svarat att de arbetar med manuell terapi minst fem gånger per dag, varav 

40% av dessa till och med arbetar minst tio gånger per dag med manuella tekniker. Ytterligare 

såg vi att 71% av de fysioterapeuter som svarat “JA” i att de arbetar oergonomiskt med sina 

händer, 86% av de fysioterapeuter som svarat “JA” på att de arbetar i fingerledernas 

ytterlägen samt 60% av de som svarat “JA” på att de inte hinner avlasta sina händer under 

arbetsdagen även svarade att de upplevt handproblematik relaterat till yrket. Hos naprapaterna 

arbetade samtliga deltagare med manuella tekniker, varav 77% av dessa upplever 

handproblematik relaterat till yrket. 92% av naprapaterna utövar manuella tekniker på ett stort 

antal patienter dagligen (fler än fem), 46% använder tummarna intensivt i arbetet, 24% arbetar 

oergonomiskt med sina händer, 31% arbetar i fingerledernas ytterlägen och 15% upplever att 

de inte hinner avlasta händerna under arbetsdagen. Dessa resultat tyder på att en ökad 

repetition av utförandet av manuella tekniker, oergonomiska handpositioner och brist på 

avlastning kan ha en korrelation med den yrkesrelaterade handproblematiken. Detta stöds av 

tidigare genomförda studier, där man har kunnat se en signifikant korrelation mellan 

intensiteten av utövandet av manuella tekniker samt arbetade timmar per vecka står i relation 

till handleds- och tumbesvär (Bork et al 1996; Holder et al 1999; Cromie et al 2000). 

Liknande resultat fann man även i studien av Wajon et al, där 60% av deltagarna klagade på 

att en ökad repetition av manuella behandlingstekniker och fler arbetade timmar per dag gav 

en stegrad intensitet av symtomen i deras tummar (Wajon et al. 2003). Ett nyckelfynd vi 

funnit från detta är att en hög procent deltagare med upplevd handproblematik relaterat till 

yrket, korrelerar med hur och hur mycket de arbetar med sina händer, vilket stärker vår 

hypotes med studien. 

  Svarsresultatet från enkätfrågorna visade på att fem av de 27 deltagande fysioterapeuterna 

(20%) inte tycker att de fått tillräckligt med information gällande arbetsträning, varav tre av 

dessa fem deltagare (60%) även upplevde att de hade problematik i sina händer. Av de 

deltagande naprapaterna var det fem av 13 deltagare (40%) som inte tyckte att deras 

information gällande preventiv arbetsträning var adekvat, varav fyra av dessa fem deltagare 

(80%) även upplevde handproblematik i sina händer. Detta indikerar på att fysioterapeuter får 
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mer vägledning gällande prevention av handproblematik relaterat till yrket samt att denna 

information eventuellt kan ha lett till en minskad risk för handproblematik. Denna teori stöds 

av en tidigare genomförd studie som undersökte prevalensen av handproblematik hos 

fysioterapeuter, där författarna presenterat otillräcklig preventionsträning som en av 

riskfaktorerna till handproblematik relaterat till deltagarnas yrke (Gyer et al. 2018).  

  Utifrån resultat vi funnit i tidigare studier har vi ansett att det varit intressant att göra en 

kartläggning på hur handproblematiken i relation till manuellt arbete ser ut hos ett urval 

yrkesverksamma legitimerade fysioterapeuter och naprapater i Sverige. Antalet deltagare vi 

fick med i relation till det antal studien krävde för att nå ett användbart resultat visade på att 

det fanns ett intresse i ämnet även hos deltagarna. En eventuell fortsatt studie i ämnet där en 

mer omfattande kartläggning av hur det ser ut med handproblematik i relation till manuell 

behandling i Sverige, stöds av de tydliga resultat vi fått fram i denna kartläggning. 

 

Klinisk reflektion   

Under vår utbildning till fysioterapeuter har vi upprepade gånger fått höra vikten av bra 

arbetsställning i allt från rygg till extremiteter samt att vi bör arbeta funktionellt med våra 

händer för att kunna utöva optimal behandling under hela vårt yrkesliv. Vår erfarenhet från 

utbildningen har lett oss till misstanke om att det finns en yrkesrelaterad problematik i 

händerna hos fysioterapeuter. Detta stöds även av ett flertal tidigare studier (Bork et al. 1996; 

Buckingham et al. 2007; Cromie et al. 2000; Gyer et al. 2018; Holder et al. 1999; Rozenfeld 

et al. 2010; Snodgrass et al. 2003; Wajon &Ada 2003). Genom vår enkätstudie, samt genom 

stöd av våra referenser, så anser vi att denna handproblematik kan korreleras med det 

manuella arbete som dagligen utförs av fysioterapeuter och naprapater. Efter denna slutsats 

hoppas vi på vidare forskning gällande prevention och rehabilitering av händer med 

yrkesrelaterad handproblematik samt att vi fysioterapeuter kommer att utveckla våra 

kunskaper till även denna extremitet.  

Konklusion  

Slutsatsen som vi kan dra från denna studie är att en hög procent deltagare med upplevd 

handproblematik relaterat till yrket kan korreleras med hur och hur mycket de arbetar med 

sina händer. Vidare behövs det mer forskning gällande vilket typ av prevention som krävs för 

handproblematik hos fysioterapeuter samt naprapater som använder sina händer mycket i 

yrket.  
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BILAGA 1 

 

Enkätfrågor 

 

Bakgrundsfrågor: 
 

1. Kön  
 MAN  KVINNA  ANNAT 
 

 

 

2. Ålder  
 

Svar:………………………………………………………………………………………………………….  
 

3. Vilket yrke har du och hur många år har du varit verksam inom ditt arbetat? 
 

Fysioterapeut                     Naprapat 
 

 
 

Svar:…………………………………………………………………………………………………………  
 

4. Jag har en diagnostiserad sjukdom/åkomma i mina händer orelaterat till mitt yrke 
 

JA  NEJ  VET EJ 
 

 

 

 

 

Besvara frågorna med ”JA”/”NEJ”/”VET EJ” samt eventuella följdfrågor.  

 

 

5. Jag har ett fritidsintresse som innebär en ökad belastning på mina händer. 
 

JA  NEJ  VET EJ 
 

 

 

 

Om ja, hur ofta:  
1–2 ggr/v 
 
3–5 ggr/v 
 
5–7 ggr/v 
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6. I mitt arbete ingår moment som belastar mina händer exempelvis tekniker för 

manuell terapi såsom mobilisering. 
 

JA  NEJ  VET EJ 
 

 

 

 

Om ja, hur ofta:  
>3 ggr/dag   
 
>5 ggr/dag  
 
>7 ggr/dag  
 
>10 ggr/dag  

 

7. Jag utför manuell behandling på ett stort antal patienter (>5) dagligen. 
 

JA  NEJ  VET EJ 
 

 

 

8. Jag upplever att jag måste använda mina tummar intensivt i arbetet. 
 

JA  NEJ  VET EJ 
 

 

 

 

Om ja, hur ofta:  
Flera gånger per dag  
 
En gång per dag  
 
Ett par gånger i veckan  
 
Någon gång i månaden 

 

 

9. Jag upplever att jag arbetar ofördelaktigt/ogynnsamt/oergonomiskt med mina 
händer i långa perioder (10min?) i mitt yrke  

 
JA  NEJ  VET EJ 
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Om ja, hur ofta:  
Dagligen  
 
Någon gång i veckan  
 
Någon gång i månaden  

 

 
10. Jag upplever att många arbetsmoment kräver att jag arbetar i hand, - och 

fingerledernas ytterlägen. 
 

JA  NEJ  VET EJ 
 

 

 

 

Om ja, hur ofta:  
>3 ggr/dag   
 
>5 ggr/dag  
 
>7 ggr/dag  
 
>10 ggr/dag  

 

 
11. Jag upplever att jag inte avlastar mina händer tillräckligt under min arbetsdag  

 

JA  NEJ  VET EJ 
 

 

 

 

12. Jag har någon gång upplevt smärta och/eller problematik i mina händer som kan 
relateras till mitt arbete.  

 

JA  NEJ  VET EJ 
 

 

 

Om ja, hur skulle du skatta din smärta?  0 är ingen smärta och 10 är värsta tänkbara. 

 

1 
 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
Och hur ofta:  
Flera gånger per dag  
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En gång per dag  
 
Ett par gånger i veckan  
 
Någon gång i månaden 

 

 
 

Och när:  
Under arbetsdagen   
 
Efter arbetsdagen  
 
Nattetid   
 
På morgonen 

 

 

13. Jag fortsätter att arbeta även fast jag upplever smärta eller obehag i mina händer. 
 

JA  NEJ  VET EJ 
 

 

 

 

14. Jag upplever att jag har fått otillräcklig arbetsträning samt information för att 
förebygga arbetsskador i händerna. 

 

JA  NEJ  VET EJ 
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BILAGA 2 

Informationsbrev 

 

Förfrågan om medverkan i Examensarbete 

  
Vi är två fysioterapeutstudenter från Luleå Tekniska Universitet som söker deltagare till vårt 

examensarbete, där vi kommer undersöka om det finns ett samband mellan handproblematik (i form 

av smärta och/eller nedsatt funktion) och manuellt arbete hos legitimerade fysioterapeuter samt 

naprapater.  

 
Deltagandet kommer att ske via en online-enkät med 14 frågor som tar ca 10min att fylla i. Man har 2 

veckor på sig att fylla i enkäten från och med att den har skickats ut.  
Medverkan är frivillig där en ifylld enkät innebär att man ger sitt samtycke. Inlämnat svar är 

konfidentiellt. Resultatet kommer att sammanställas på gruppnivå där ingen individ kan identifieras. 

Kravet är att man är legitimerad fysioterapeut eller naprapat och är yrkesverksam.  
Arbetet kommer slutligen att publiceras. 
Vid frågor vänligen kontakta: frilil-6@student.ltu.se 
   
 

 

Kontaktuppgifter  

 
Författare för arbetet:  
Frida Liljekvist   Maria Bäckström  
frilil-6@student.ltu.se  marbck-6@student.ltu.se  

 

 
Handledare: 
Irene Vikman 
Irene.Vikman@ltu.se  
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