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Prosjektgruppen 



 Mange både kvinner og menn har CMC1 artrose som 
påvirker håndfunksjon 

 Få studier som undersøker postop. regimer  

 Stor variasjon vedr immobiliseringstid og når en kan 
starte mobilisering postoperativt. 

 
Bakgrunn 



 Økt kunnskap om adekvat postoperativ behandling 
etter trapeziektomi 

  
 Mål 



 Non-inferiority randomisert kontrollert studie 

 De som takket ja ble før operasjon undersøkt av 
ergoterapeut og randomisert til 

 intervensjonsgruppe (tidlig mobilisering og 
Neopren-ortose)   

 kontrollgruppe (nåværende postoperativ 
behandling ved Diakonhjemmet sykehus). 

 Alle deltagerne ble fulgt de første 6 ukene og 
undersøkt etter  3, 6 og 12 måneder  

 

Design 



 Alle pasienter med artrose i CMC1 og som etter 
vurdering av ortoped ble satt opp til trapeziektomi, 
fikk tilbud om å delta i prosjektet 

 

Pasientutvalg 



 Inklusjonskriterier: 

 Artrose i CMC1 diagnostisert ved røntgenbilde og 
smerter 

 Planlagt trapeziektomi  

 Beherske norsk muntlig og skriftlig 

 

Deltakere 



 Eksklusjonskriterier: 

 Det kirurgiske inngrepet omfatter kirurgi i andre av 
håndens ledd enn CMC1.  

 Tidligere utført kirurgi i samme tommel.  

 Annen sykdom/skade som kan påvirke 
håndfunksjon.  

 



Operatører 

 Eilertsen 

Mjørud 

Høgevold Lona 

Thorkildsen 
Jakobsen 

Henriksen 

Sivertsen 

Ording Mehdinia Sydnes 

Brekke Hov 

Østvoll 
Overrein 



Kontrollgruppen 

• Gipslaske i to uker 

• 2-6 uker:ortose i 
thermoplast  

• 6 uker : Ortosen 
seponeres og 
bevegelighetsøvelser 
initieres 

• Kontroll  12 uker: 
Oppstart styrketrening 

 



Intervensjonsgruppen 

• Gipslaske i to uker 

• 2 uker: prefabrikert 
ortose i Neopren og 
bevegelighetsøvelser 
initieres  

• Kontroll 3 uker (tlf): 
Ekstra kontroll ettersom 
disse pasientene følger 
nytt behandlingsregime   

• 6 uker: Ortosen 
seponeres 

• 12 uker: Oppstart 
styrketrening 

 



 

Primære utfallsmål:  
 

 Funksjon i daglige aktiviteter, målt ved The Canadian 
Occupational Performance Measure (COPM) 

 

 Pasientenes egen vurdering av resultatet av 
operasjonen.  

Utfallsmål 



 Sekundære utfallsmål : 

 

 Aktivitetsutførelse (MAP-hand) 

 Tommelsmerte (NRS) 

 Leddbevegelighet (mm og goniometer) 

 Håndkraft (Grippit) 

 Kraft i pinsettgrep (Grippit) 

 Palmarabduksjon av tommel (Pollexograph) 

 

 

 



Comparison of two postoperative therapy regimes 
after trapeziectomy due to osteoarthritis: a 
randomized, controlled trial 
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Artikkel:  



Hva nå? 



GIPS OG 
ORTOSE  

• Gips i 2-3 uker 
• Ortose 3-6 uker og på 

natt frem til 12 uker for 
tøyning av thenar  

 
Immobilisere 
kun CMC1 og 

MCP1 
 



TRENING 

• ROM øvelser  fra 2-3 uker 
inntil smertegrense 

• Styrketrening når 
bevegeligheten er god og 
smerten tillater det 

Bevegelighet 

Styrke 

 

 



Ikke kandidat for  

CMC1 kirurgi 

 Vurder om pasienten skal 
henvises til vurdering av 
ergoterapeut dersom det 
ikke er forsøkt tidligere. 
 

Meldes opp til  

operasjon i CMC1 

 Vurdere behov for pre-
operativ ortose og 
øvelser for tøyning av 
thenar, slik at 
utgangspunktet før 
operasjon blir best mulig. 
 



 Revisjon av artikkel som er sendt inn til Journal of 
Hand Surgery 

 

 Utarbeidet ny EK prosedyre på postoperativ 
behandling etter trapeziektomi for DS. 

 

Plan videre 


