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Deltagere n=180 



CMC1 artrose 

wristsupport.co.uk 



• Alder  
• Kjønn (kvinne) 
• Hormonelle faktorer 
• Genetikk 
• Bentetthetstap 
• Hypermobilitet  
• Fedme 
• Tidligere skade i leddet 
• Tung arbeidsbelastning 
• Generell fysisk belastning inkl.  

sportsaktiviteter 
• Ukjente årsaker  

(Zhang et al. 2009; Kwok et al. 2013; Wolf et al. 2020; 
Kalichman og Hernandez-Molina 2010)  

Risikofaktorer for CMC1 artrose 



Demografiske og kliniske variabler Total (n=180) 

Alder, år, mean (SD) 63.0 (7.6) 

Kvinner, n (%) 142 (79) 

Symptom varighet, år, median (IQR) 5 (2-10) 

OA i CMC1 + småledds OA (IP, PIP), n (%) 63 (35) 

I arbeid, n (%) 91 (51) 

Bor alene, n (%) 35 (19) 

Henvist for kirurgi i :          i høyre hånd, n (%) 52 (29) 

                                              i venstre hånd, n (%) 48 (27) 

                                              i begge hender, n (%) 70 (44) 

Motivasjon for CMC1 kirurgi (0-10 skala), median (IQR) 5 (3-8) 

Radiografisk CMC1 OA alvorlighet (grad 0-4), median (IQR) 3 (3-4) 

Prosentandel av normalt pinsettgrep, mean (SD) 61 (24.9) 

Prosentandel av normalt kraftgrep, mean (SD) 64 (25.4) 

MAP-Hand (1-4, 1=ingen aktivitetsproblemer), mean (SD) 1.97 (0.42) 

QuickDASH(0-100, 0=ingen funksjonsnedsettelse), mean (SD) 36.9 (16.5) 



Kvinner vs. menn 

Kvinner hadde: 

• Flere smertefulle ledd 

• Flere ledd med noduler 

• Svakere kraftgrep 

• Svakere pinsettgrep 

• Større funksjonsnedsettelse 

• Større deltagelses-restriksjoner 

enn menn i studien  



• mer smerte  

• svakere kraftgrep og pinsettgrep  

• dårligere fingermobilitet  

• større aktivitetsbegrensninger og deltagelses-

restriksjoner  

 

sammenlignet med pasienter med kun CMC1 artrose  

CMC1 artrose + småleddsartrose  



• Unilaterale:  
Dårligere funksjon og mer smerte i henvist hånd 
 
• Bilaterale: 
Ubetydelige forskjeller i funksjon og smerte 
mellom høyre og venstre hånd 
 
• Unilateral vs. bilaterale: 
Ingen statistisk signifikant forskjell i aktivitets-
begrensninger og  deltagelsesrestriksjoner 

Unilateral vs. bilateral henviste 
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Smerte i hvile

Smerte etter
kreftgrep-test

Smerte etter
pinsett-grep test

Ingen 
smerte 
NRS 0  

Mild 
smerte 
NRS 1-4  

Moderat  
smerte 
NRS 5-6  

Alvorlig 
smerte 

NRS 7-10  

 
Smerte  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21% av  
pasientene 

Tidligere mottatt ikke-farmakologisk behandling 



  Total 

(n=180) 

Tidligere ikke-

farmakologisk 

behandling  

(n=37) 

 

Ingen  

tidligere behandling 

(n=132)  

 

p-verdi 

Symptomvarighet år, median (IQR) 5 (2-10) 10 (5-17) 5 (2-10) 0.000 

Smerte i hvile, median (IQR) 3 (1-5) 3 (2-6) 3 (1-4) 0.009 

Max gripestyrke,  median (IQR)  163 (110-234) 117 (84-190) 176 (124- 239) 0.012 

ROM IP tommel, median (IQR) 70 (61-78) 65 (54-75) 71 (63-80) 0.039 

ROM MCP1, median (IQR) 50 (42-59) 45 (39-55) 50 (44-60) 0.039 

Palmar abduksjon tommel, median (IQR) 48 (41-56) 46 (36-52) 48 (42-57) 0.039 

Abduction CMC1, median (IQR) 36 (31-43) 32 (24-42) 37 (32-43) 0.010 

Tidligere mottatt ikke-farmakologisk behandling  



Prediktorer for CMC1-kirurgi 

 Tidligere ikke-farmakologisk behandling 

      OR 2.72 (95% CI 1.14 - 6.50) 

 

 Høyere motivasjon for kirurgi 

      OR 1.25 (95% CI 1.19 - 1.44) 

 

 



Hvilke faktorer motiverer til CMC1-kirurgi?  



«Hva er det viktigste du ønsker å oppnå med en operasjon?» 

• Spille gitar 

• Normal bevegelighet og funksjon 

• Funksjonelle hender, trygg alderdom 

• Få vekk smerter, få økt håndkraft 

• Kunne bruke begge hender i aktiviteter 

• Redusere smerter for å kunne gjenoppta  

     hobbyer som strikking, sying, maling etc. 

• Å fungere best mulig i jobb og fritids- 

     aktiviteter 



Mål for kirurgi 

• Mindre smerte 

• Bedret håndfunksjon 

 

• Utføre hverdagslige aktiviteter 

• Utføre jobb 

 

• Kroppsfunksjon: 55% mål 

• Aktivitet og deltagelse: 44% mål  

 

Table 2.  Goals for surgery described by 180 patients referred for surgical 

consultation due to carpometacarpal osteoarthritis, and linked to domains and 

codes in the International Classification of Function, Diability and Health (ICF) 

ICF domain 
ICF 
code Description n 

Body function 
 

 

b280 Sensation of pain 130 

 
b710 Mobility of joint function 1 

 
b729 Function of the joints and bones 2 

 
b730 Muscle power function 10 

Body structure 
 

 

s730 Structure of upper extremitiy 1 
Activity and participation 

 
 

d230 Carrying out daily routine 15 

 
d440 Fine hand use 4 

 
d445 Arm and hand use 74 

 
d570 Looking after one’s health 3 

 
d599 Self-care, unspecified 1 

 
d699 Major life areas, unspecified 1 

 

d845 
Acquiring, keeping or terminating 
a job 12 

 
d920 Recreation and leisure 5 

Environmental factors 
 

 

e120 
Products and technology for 
personal indoor and outdoor 
mobility and transportation  

1 

  e355 Health professionals 1 

ICF = International Classification of Function, Disability and Health 
 



Motivasjon for CMC1-kirurgi 

«Hvor motivert er du for å bli operert i tommelen?»  

(NRS skala 0-10, 0= ikke motivert)  

 

• 31% svært motivert for kirurgi (NRS 7-10) 
 
 



Faktorer for CMC1-kirurgi 

• Nedsatt aktivitetsutførelse  
     OR 4.00 (95% CI 1.67 - 9.58) 

  

• Bor alene 
     OR 3.18 (95% CI 1.38 to 7.36) 

  

• Ung 
       OR 0.94 (95% CI 0.90 to 0.98)  

 



Kliniske implikasjoner 

Avgjørelse om CMC1-kirurgi må være basert på kartlegging av pasientenes 

livssituasjon, aktivitets-begrensinger og mål, og motivasjon for kirurgi. 

 

Alle pasienter med håndartrose skal som primær-behandling motta ikke-

farmakologisk behandling dvs. ergoterapi/håndterapi før kirurgi blir vurdert.   

(EULAR, 2019)  
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