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Spise   Vaske håret       Pusse tenner         Gå på toalettet 

Selvfølgene HVERDAGSAKTIVITET
Fiske   Kjøre bil      Se på TV     Strikke       Gå tur med hunden    
Sove Bake Invitere venner på middag                
Gå tur i skogen Reise på ferie           Sminke seg                       Være 

sammen med barna Ta bussen       Sy                               Delta i foreninger 

eller gå på kurs               Handle mat                 Jobbe Dra på 
hytta

Dra på arbeid       Høre på musikk Lufte hunden Mekke motorsykkel 

Lage middag 

Pusse sko Henge opp tøy Skifte på senger Støvsuge   Reparere bilen           

Pusse vinduer       Gå ut med søpla Lese bok Hekle            Vaske gulv                 

Gå på kino og teater            Rydde Trene

… det viktigste i livet
2





 Personer med revmatiske sykdommer bruker 

mer tid på daglige, nødvendige aktiviteter og 

mindre tid på selvvalgte, lystbetonte 

aktiviteter 

Utfordringer knyttet til sosiale aktivitet og 

jobb.



 Aktiviteter som kombinerer vribevegelser og 

bruk av kraft

Gjøremål som involverer pinsettgrep eller 

finmotoriske grep over lengre tid

 Aktiviteter som belaster håndledd og fingre



 COPM: Canadian 

Occupational

Performance

Measure

 Egenomsorg

 Produktivitet

 Fritid

 Standardisert





Measure of activity performance of

the hand (MAP-Hand)











Smerte (NRS):

Sensibilitet:

 egen beskrivelse som prikking, nummenhet, 

bortdovning eller med Semmes-Weinstein 

monofilamenter

 Carpal Tunnel Syndrome (CTS)





HOA:

 Alle pasienter bør få tilbud om 

pasientopplæring og veiledning i 

ergonomiske prinsipper, aktivitetsregulering 

og bruk av tekniske hjelpemidler

RA:

 Pasientopplæring og undervisning er en 

integrert del av standard behandling

Noen med RA har behov for å lære teknikker 

for å optimalisere mestring.



 Informasjon om sykdom og aktivitet 







HOA:

 Ved CMC1 artrose bør ortoser for å lindre 

symptomer vurderes.

 Bruk over lengre tid anbefales.

RA:

Håndledd og fingre er ofte affisert ved RA og 

ortoser kan tilpasses for å bedre 

håndfunksjon hos disse.



 Alle pasienter bør få tilbud om håndøvelser 

for å bedre funksjon og redusere smerte

Håndtrening reduserer smerte og stivhet og 

bedrer funksjon

 En trend mot bedre effekt ved høyere 

intensitet.

 Stor variasjon av  innhold i treningsprogram

 Google.no: (håndøvelser)

 Youtube: (RA og trening)



 Revmatiske sykdommer kan medføre 

utfordringer med hverdagsaktiviteter, både 

ifht hjem, arbeid og fritid.

Deltagelse i jobb og fritidsaktiviteter bidrar 

til å opprettholde god helse og livskvalitet.

God håndfunksjon er viktig for å mestre 

daglige gjøremål. 

Håndtrening og ortoser kan bedre funksjon 

og lindre smerte.


