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Nyt fra bestyrelsen
Dette er debuten for vores nu elektroniske nyhedsbrev.
Der har igennem flere år været stillet spørgsmål ved, om vi fortsat behøvede en papirudgave af DSF Håndterapi’s nyhedsbrev. Der har imidlertid været flere hensyn at tage i den forbindelse, og mange har også syntes,
at det har været rart at sidde og læse i et fysisk blad. I takt med de stigende portopriser er spørgsmålet dog
blevet mere og mere relevant, og på Generalforsamlingen i oktober 2015 blev det så endeligt vedtaget, at det
skulle være slut med at trykke nyhedsbrevet på papir.
Vi håber selvfølgelig, at I vil være lige så glade for nyhedsbrevet i elektronisk form, som I plejer at være. I
bestyrelsen er vi i gang med en revision af nyhedsbrevets form og indhold. Dette foregår i dialog med Jer
medlemmer, og vi hører meget gerne fra Jer såfremt I har input til dette.
I DSF Håndterapi’s bestyrelse startede vi 2016 med at byde velkommen til vores nyeste bestyrelsesmedlem
Kim Gotfred-Iversen fra OUH, som blev valgt ved sidste års generalforsamling. Forud for vores første bestyrelsesmøde den 6. januar, havde vi via mail konstitueret os på følgende måde:
Kecia Ardensø:
Helle Puggård:
Peter Skødt:
Mette Kudsk Olsen:
Anja Skriver:

Formand, IFSHT-delegeret
Næstformand, EFSHT-delegeret
Kasserer
Sekretær
Ansvarlig for firmamedlemmer samt nyhedsbrev
Kontaktperson for de skandinaviske foreninger
Kim Gotfred-Iversen: Webansvarlig samt ansvarlig for nyhedsbrev
Vi er glade for at byde Kim velkommen i bestyrelsesarbejdet og er sikre på, at samarbejdet bliver godt.
Bestyrelsen har her i foråret fået en baby
Kecia blev mor til lille Andrea i marts måned og holder derfor barsel fra foreningsarbejdet. Tillykke til Kecia!
Den 22. januar blev der afholdt albuekursus på OUH. Dette udsprang af et ønske fra flere deltagere på de
tidligere skulder- og albuekurser, om at få et mere specifikt albuekursus med mulighed for fordybelse. Kurset
blev hurtigt booket og med en lang venteliste. Derfor arrangerede vi endnu et kursus den 11. marts i Køge.
I maj måned afholdt vi endnu engang mobiliseringskurser for håndterapeuter, denne gang på to forskellige
niveauer: A og B. Dette er også udsprunget af et ønske fra flere medlemmer om at kunne deltage på mere
avancerede kurser som opfølgning på et kursus på basisniveau. Vi havde denne gang valgt at have to undervisere til kurserne, engelske Sarah Mee og Elaine Juzl, for at give deltagerne større udbytte af de praktiske
øvelser. De to undervisere er vant til at arbejde sammen om BAHT-kurser i den engelske håndterapi-uddannelse og er nogle meget erfarne ladies. Kurserne var en stor succes og vi håber ikke, at det var sidste gang, at
Sarah og Elaine var i Danmark.
Vi er altid glade for at kunne opfylde nogle af jeres kursusønsker og for jeres store opbakning til vores arrangementer. Tak for det.
Dette års forårstemadag blev arrangeret af Dansk Selskab for Håndkirurgi og blev afholdt i Århus den 1.
juni. Emnet var scapholunære ligamentlæsioner. Det er altså ikke kun inden for håndterapi-kredse, at dette
emne har været hot de seneste par år, hvor vi jo også har haft et par temadage, med Marc Garcia-Elias og med
Elisabet Hagert, hvor dette har været i fokus.
Vi er nu alle ved at være klar til at holde sommerferie, men er klar til at tage fat på bestyrelsesarbejdet igen til
august, hvor vi bl.a. skal lægge sidste hånd på planlægningen af den rigtig spændende efterårstemadag, som
kommer til at omhandle vurdering og behandling af håndartrose.
Vi ønsker Jer alle en rigtig god sommer, og håber vi ses til efteråret!
På bestyrelsens vegne,
Helle Puggård
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Joint and Soft Tissue Mobilisation
of the Hand
Level A + B

Den 11.-13. maj afholdt DSF Håndterapi to
mobiliseringskurser på Sano Center Middelfart.
Hvert af de to kurser var af 1½ dags varighed.
Det første var et basiskursus, svarende til dem
som fandt sted i 2014. Det følgende var et avanceret kursus for terapeuter, som tidligere har
gennemført et mobiliseringskursus.

Der var meget stor tilslutning til kurserne og
der var desværre ikke plads til alle. Der var
således venteliste til begge kurser. Mange har
i den forbindelse spurgt mig, om kurserne vil
blive gentaget. I DSF Håndterapi har vi et ønske
om på et tidspunkt at kunne gentage kurserne,
men kan selvfølgelig af forskellige årsager ikke
garantere, at det sker.

I modsætning til kurserne i 2014 havde vi denne
gang inviteret to undervisere for at give mulighed for mere fokus på praktisk afprøvning.
Sarah Mee havde derfor taget sin vanlige undervisningskollega Elaine Juzl med, og ud fra deltagernes tilbagemeldinger var dette en rigtig god
beslutning. Der var virkelig god tid og mulighed
for assistance i forbindelse med afprøvning af
de forskellige teknikker. Og så har de to bare en
dejlig indbyrdes humor, som smittede af på alle
kursister.
På bestyrelsens vegne,
Helle Puggård.

Kurserne blev afholdt i smukke omgivelser ved
Lillebælt, hvor det danske vejr også viste sig
fra sin bedste side. Tak til Sano Center for godt
værtskab og super god forplejning.
Dansk Selskab for Håndterapi
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Hvad rør sig i Håndterapien på
Herlev og Gentofte Hospital,
Gentofte
Vi er blevet bedt om at fortælle lidt om, hvad
der rør sig af udvikling og forskning på Gentofte Hospital i Håndterapien. Ud over forskellige projekter er vi , som de første i Region
Hovedstaden og Region Sjælland, i gang med
implementering af det nye journalsystem; Sundhedsplatformen. Sundhedsplatformen samler
alle oplysninger om patienten ét sted og vil tage
tid at få implementeret og blive fortrolige med
- men på sigt giver det rigtig mange gode muligheder.
EFT’s udviklingspulje
Vi har fået midler fra ETF’s praksispuljefond
til at arbejde med at få mere fokus på aktivitetsperspektivet i det håndkirurgiske speciale.
Helt specifikt ønsker vi at se på om og eventuelt
hvordan vi kan implementere COPM i forbindelse med undersøgelse af de håndkirurgiske
patienter. Emnet vil vi arbejde med i en række
undervisningsmøder i gruppen. Som optakt til
undervisningsmøderne vil alle ergoterapeuter indgå i et forskningsprojekt, som anvender COPM
som primære undersøgelse. De tre forskningsprojekter er;
a.
b.
c.

Implementering og testning af Canadian
Occupational Performance Measure
Prædiktorer for tommelrodleds-artroplas
tik opererede patienters aktivitetsudøv
else
Early mobilization after repair of the
Extensor Pollicis Longus in zone T-II to
T-V

Implementering og testning af Canadian Occupational Performance Measure
Vi deltager i lektor Annette Enemark Larsen’s
forskningsprojekt, som har det overordnede
formål at oversætte, kulturel tilpasse og teste
den danske version af COPM (5. udgave). Vi
deltager med indsamling af data til validering
af COPM og udfører COPM interviews med
30 håndkirurgiske patienter ved opstart af det
specialiserede genoptræningsforløb samt ved

afslutning af det specialiserede genoptræningsforløb. Derudover udfører vi 30 COPM interviews på patienter med knæalloplastik før og
efter operationen.
Prædiktorer for tommelrodleds-artroplastikopererede patienten
Ergoterapeut med specialfunktion Rune Nielsen
er forskningsleder på det netop i gang satte
projekt; ”Prædiktorer for tommelrodleds-artroplastikopererede patienters aktivitetsudøvelse
- et prospektivt follow up studie”. I studiet vil
50 patienter blive undersøgt præoperativ og fire
gange efter operation indtil et år efter operation.
Formålet med studiet er at undersøge udviklingen i de patienternes aktivitetsudøvelse samt
undersøge hvilke faktorer som kan prædiktere
udøvelsen.
Efterlysning af hospitaler til forskningsprojekt
Vi har planlagt et studie; Early mobilization
after repair of the Extensor Pollicis Longus in
zone T-II to T-V, hvor vi vil sammenligne tidlig
mobilisering med immobilisering i 4-5 uger
efter sutur af Extensor Pollicis Longus (EPL)
eller transposition af Extensor Indicis Proprius
til EPL. I studiet vil der blive udarbejdet skinne
til tidlig mobiliseringsgruppen 3-5 dage efter
operation. Skinnen vil tillade aktiv kontrolleret
fleksion af 1. fingers IP-led i de første fire uger
post-operativt. Det er planlagt, at patienterne
fra begge grupper skal undersøges 6 uger og 10
uger post-operativt.
Studiet er planlagt som et multicenter sammenlignings studie. Vi søger derfor hospitaler,
som har lyst til at deltage i projektet: ét hospital,
som ønsker at afprøve tidlig mobiliseringsprotokollen og to hospitaler, som ønsker at deltage
med patienter, som er immobiliseret i 4-5 uger
postoperativt og derefter opstarter genoptræning.
Hvis du er interesseret i at høre mere om studiet,
er du mere end velkommen til at kontakte Susanne Boel; susanne.boel.01@regionh.dk eller
tlf. 3867 3951.
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Rehabilitation in Hand Surgery
COMMISSONED EDUCATION – 15 HIGHER EDUCATIONAL CREDITS

The contents of the course and its set-up aim to enable
more specialised study at the advanced level (A). It can
be used in a Masters exam in one of the main ﬁelds of
Occupational Therapy and Physiotherapy.
The course recognises components of health according
to the conceptual model of the International Classiﬁcation of Functioning, Disability and Health – ICF
(WHO) and adopts a biopsychosocial perspective.
The course has an international faculty and focuses
on hand rehabilitation as an inter-professional subject area, current research and development within the
ﬁeld, in an evidence-based perspective.
MORE INFORMATION

luvit.ced.lu.se/RehabinHandSurgery2017
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•

Organizer: Department of Hand Surgery in
Malmö, Lund University, Sweden

•

Location: Malmö, Sweden

•

Schedule: 23-27 Jan, 15-19 May, 11-15 Sep,
27 Nov -1 Dec 2017

•

Course coordinators: Birgitta Rosén and
Ingela Carlsson
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Referat fra Skandinavisk kongres i
Levi, Finland
SSSH 2016 blev afholdt den
31. marts – 3. april 2016 i
den nordlige del af Finland
nærmere bestemt i Levi. Det
var i nogle rigtige smukke
omgivelser på et af Finlands
eneste skisportssteder med
rensdyr uden for vinduerne,
at kongressen blev afviklet.
Fra Danmark deltog der 4 læger og 3 ergoterapeuter Kirsten C. Pedersen, Kim Godtfred-Iversen og
Peter Skødt.

Et af emnerne på kongressen var ”Collagenase
treatment in Dupuytrens Contracture – where are
we to day?”. Ifølge Stefan Wilbrand fra Uppsala i
Sverige er der lavest risiko for komplikationer ved
xiapex behandlingen såsom infektion og nerveskade i forhold til operation. Han har lavet en 5 års
follow-up undersøgelse med 623 patienter, hvor
de blev undersøgt for komplikationer 2, 3, 4 og 5
år efter. 1 – 2 år efter havde 19,6% recidiv og efter
2 – 3 år havde yderligere 15% recidiv. 46,7% var
fortsat succesfuldt behandlet efter 5 år.
I Odense har de 948 patienter i en database, som
er behandlet med xiapex, fortæller overlæge Søren
Larsen. 90% af Dupuytrens kontraktur patienterne
bliver behandlet med xiapex. Der er en lille sammenhæng mellem diabetes mellitus og Dupuytrens
kontraktur ud fra et engelsk studie ifølge Søren
Larsen.
Under debatten er der et spørgsmål til de enkelte
lande om hvor lang tid, der anvendes natskinne.
I de enkelte lande er det:
- Norge 3 måneder
- Sverige 3 – 4 måneder
- Danmark 3 måneder

og laver dynamisk ext af PIP-leddet. Foredragsholderne er enige om, at der ingen evidens er for skinnebehandling af Dupuytrens
kontraktur.
Morten Høgh, MSc Pain fra Aalborg Universitet havde et oplæg med emnet ”When pain
is the problem – what the neuroscience and
clinical observations can teach us about succesful rehabilitation in chronic pain”. Der er
mange ting, som har indflydelse på smerteopfattelsen, som gør kronisk smerte til multifaktorielt, og det er:
- Expectations
- Placebo
- Nocebo
- Attention
- Experience
- Genes
- Friends, beliefs and knowledge
- Immune system
- Culture and social heritage
- Nociception
- And must more
Nociception er smerteoplevelsen betegnet
som ”normal smerte”. Non-specific-pain ved
vi ikke, hvor det kommer fra. Kronisk smerte
kan også defineres som, ”Hvad gør det ved
dig som pt.?”
Flere studier viser, at smerterne falder mest
efter 12 uger fra skadestidspunktet eller operationen.
Forventninger patienterne med smerter har
til behandleren, og hvad flere undersøgelser
viser, at de:
- Skal føle sig velkommen
- Skal føle sig informeret
- Oplever at deres perspektiver bliver forstået
- Føle sig sikker på at deres basis behov bliver
mødt

Flere steder i Sverige når huden brister, anvendes
der en dorsal skinne, der stabiliserer MCP-leddet
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Morten Høgh henviser til et internationalt samarbejde omkring smerter, der hedder ”International Association for the Study of Pain” (IASP).
Der kan også læses mere om smerter på
www.videnomsmerter.dk.
Der er enighed blandt foredragsholderne, at det
er vigtigt at ”møde” patienten, ellers får det den
modsatte effekt og forvær ikke smerterne, det
bliver kun værre.
Der er ikke evidens for ret meget medicin mod
smerter, så vi kan ikke stoppe alt behandling.
Hannu Luomajoki, professor fra Zürich angiver,
at primær hyperalgesi er: Ved tryk er der smerte,
men det holder op efter slip. Sekundær hyperalgesi: Ved tryk er der smerte, og det fortsætter
efter slip. Allodynia er: Når en vatpind ”køres”
over huden, og det er smertefuldt.

Annina Schmid, PhD, Oxford Universitet
præsenterede et projekt omkring carpal tunnel syndrom (CTS). Pt. har et øget tryk i carpal tunnelen og ved en standardiseret priktest
(sensorisk) vil kun 80% reagere på testen. 70%
af CTS-patienterne har symptomer i hele hånden
og ikke kun de 3½ radiale fingre. Ifølge Annina
er det vigtigt at undersøge om nervepåvirkningen stammer fra et andet sted på OE eller helt
oppe ved TH1, da begge nerver går gennem
denne ryghvirvel. Phalens test skal laves i op
til 1 minut for at få et retvisende billede. Når
pt. har lavet øvelser for håndled og fingre samt
anvendt natskinne i en uge, er der en signifikant
forbedring af symptomerne.

Kaisa Jokinen fra Central Hospital i Finland
fortalte omkring genoptræningen af flexorsene
skader. En 4-strengs Kessler sutur i senen har en
styrke på 18 newtonmeter (ca. 2 kg) efter operationen. Ved 4-strengs Kessler sutur har de ikke
haft re-ruptur af senen. ”Aktiv finger flexion
og ”place and hold” med håndleddet i neutral
eller tenodesis stilling begrænser risikoen for
ruptur efter en 4- og 6-strengssutur af både FDS
og FDP-senerne” ifølge kilden Edsfeldt 2015.
Ved pt. der er opereret med 6-strengssuturer
starter genoptræningen 3 – 5 dage postoperativt
til skinnefremstilling, ødembehandling, sårbehandling og øvelser. Kirurgen og terapeuten har
opfølgning 5 – 6 uger postoperativt. Pt. må lave
kraftfulde aktiviteter efter 8 – 10 uger postoperativt. Af skinner anvendes der en volar skinne,
som ligger på metacarperne og MCP-leddene.
Denne skinne anvendes om dagen. Om natten
bruges der er dorsal skinne, som en Kleinert
skinne, men den går kun til håndleddet.

Patienter der bruger en ”almindelig” Kleinert
skinne og har kontraktur i PIP-leddet på mere
end 20 grader, anvendes der en volar skinne til
fingeren 3 x 1 time dagligt til extension af PIPleddet.
Jeg vil anbefale jer at tage på en håndkongres,
da der er undervisning fra morgen til aften, og
det er super at få den sidste nye viden inden for
håndbehandling.

Referent Peter Skødt
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Vil du være specialist i håndterapi National målestandard
Ledbevægelighed – kraft
Som håndterapeut har du muligheden for at
blive godkendt som specialist på området via
Ergoterapeutforeningens specialistordning,
herefter kan du søge om at blive godkendt som
specialist efter de europæiske krav (European
Certiﬁed Hand Therapist (ECHT)). Vi har i
specialistnævnet arbejdet for at få vedtægterne
ændret, således kravene blev mere realistiske
og relateret til klinisk praksis om end der stadig
er et vist akademisk niveau. Derudover har vi
ønsket, at lægge os op af kravene til ECHT certificeringen. Disse ændringer er blevet godkendt
af ETF her i foråret. I specialistnævnet anbefaler
vi, at du læser de nye vedtægter og sætter dig
ind i, om du er kvalificeret til at søge, eller hvad
du mangler for på sigt at søge, hvis du er interesseret i dette.
Du kan læse vedtægterne på:
www.etf.dk/ergoterapi-og-politik/specialistgodkendelse

Har du spørgsmål til, hvordan du kan opfylde
kravene, er du velkommen til at kontakte Specialistnævnet.
Der arbejdes på at ansøge og indsende elektronisk
Specialistnævnet består af Alice Ørts, OUH,
alice.oerts@rsyd.dk (formand), Helle Puggård,
Aalborg UH, heph@rn.dk samt håndkirurg Pernille Leicht, Rigshospitalet.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Bestyrelsen arbejder fortsat målrettet med at
udbrede kendskabet til målestandarden blandt
andre end vores egne medlemmer. I tidligere nyhedsbreve har vi redegjordt for, hvilke initiativer
vi hidtil har taget i dette arbejde.
Vi kan nu tilføje følgende:
- Målestandarden ligger nu som doku
ment i Etf’s vidensbank
- Vi har formidlet arbejdet til vores kolle
gaer i EFS Forskning mhp. udbredelse til
deres medlemmer
- Vi har via mail informeret PLO (Prak
tiserende Lægers Organisation) om
målestandarden, da de praktiserende
læger jo ofte er dem, der udfylder forsikringspapirer mm. Denne information er videresendt til
DSAM (Dansk Selskab for Almen Medicin)
Vi betragter målestandarden som et vigtigt
redskab til at sikre kvaliteten af vores målinger
og vi håber, at I vil være opmærksomme på at
videreformidle jeres viden om den til relevante
samarbejdspartnere i hverdagen. Det kan være
andre ergoterapeuter, fysioterapeuter, læger m.fl.
Husk at målestandarden kan printes gratis fra
DSF Håndterapi’s hjemmeside.

Dansk Selskab for Håndterapi
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Stemningsbilleder fra albue
kursus der blev afholdt i januar
og marts 2016.
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Forårsmødet i Dansk Selskab for
Håndkirurgi
Den 1.juni blev der afholdt et spændende
forårsmøde om Scapholunære ligamentlæsioner
på AUH, med god tilslutning fra både læger og
ergoterapeuter. Dagens gæsteforelæsere var Mr.
Tommy Lindau fra The Pulvertaft Hand Centre, Derby, England, og Radiologisk overlæge
Katriina Bøcker Puhakka fra AUH.

- Skal operationsmetoden ensrettes i
Danmark
Tommy Lindaus første oplæg omhandlede ,,How
to diagnose, grad and classify SL instability”.
Ifølge Tommy skal en undersøgelse indeholde:
- Historik
- Examination, differential diagnoser?
- Røngten
- CT- og MR-scanning
- Artroskopi skal bekræfte skaden på SL
- God kommunikation patient og læge
imellem
Katriina Bøcker Puhakka fortalte levende omkring de radiologiske muligheder der er for
at diagonistisere SL-ligamentlæsioner. Et at
de problematikker hun fremhævede var, at de
radiologiske afdelinger på danske sygehuse har
forskelligt udstyr, og dermed også forskellige
udredningsmuligheder. Katriina fremhævede
røntgen og MR-scanning som gode diagnostiske
redskaber til udredning af SL-ligamentlæsioner.

Dagen blev indledt med 3 oplæg om diagnostik
og behandling af akutte og kroniske skader på
SL-ligamentet ved overlægerne Claus Möger
fra AUH, Hans Tromborg fra OUH og Lars
Vadstrup fra Herlev-Gentofte Sygehus. Hver
især beskrev de hvordan patienterne vurderes
udfra annamnese og kliniske undersøgelser, og
efterfølgende tilbydes operativ eller konservativ behandling ud fra forskellige paramentre.
Konklusion på de 3 oplæg var, at alle gør noget
forskelligt!
Nogle af de spørgsmål, der kom frem under
fremlæggelserne var:
- Skal alle patienter tilbydes artroskopi
præoperativt
- Hvilken klassifikation skal der bruges
under diagnostisering af skaden f.eks.
Marc Garcia-Elias eller Geissler
- Hvornår er der tale om akut skade
- Hvilke diagnostiske undersøgelser er
optimale ift. SL
- Hvor ofte kommer patienterne til kon
trol hos lægen i det postoperative forløb

Efter en dejlig frokost og snak med gode kolleger, var vi klar til sidste del af dagen. Endnu
engang leverede Tommy Lindau et interessant
oplæg om ,,Ewidence-based treatment algorithm
for SL instability”. Tommys konklusion var
blev hurtigt dannet: Der findes meget lidt/ingen
evidens for hvilken operationsteknik, der er at
foretrække. Litteraturen er baseret på mindre
studier med mange forskellige operationsteknikker. Ud fra litteraturen og egne erfaringer mener
Tommy derfor, at det er vigtigt, at skaden behandles efter patients behov. Det skal derfor
vurderes om en operativ behandling skal vælges
eller ej i hvert enkelt tilfælde.
Vælges en konservativ behandlingform, kan der
tages udgangspunkt i Elisabeth Haggerts koncept
for genoptræning efter ligamentlæsioner, hvor
der indgår skinnebehandling, træning af proprioception og neuromuskulær træning. Tommy
Lindau pointerer, at nogle patienter ikke vil have
gavn af proprioceptiv træning grundet smerteproblematikker.
Afslutningsvis blev der stillet spørgsmålet: Hvad
har vi lært i dag?
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Læger:

- Sørg for at patienten er tilstrækkelig
udredt
- Vælg den metode der fungere bedst for
den enkelte læge
- Kommunikation med patienten er alt
afgørende
- Lav en plan for operationen, også en
plan B og C
- Lav en plan for det postoperative forløb

Ergoterapeuter:
- Det kan ikke forventes at ,,alt” bliver
godt
- Har fået en god baggrundsforståelse
- Nogle patienter kan ikke træne proprioception grundet smerterproblematik smerterne blokkerer
- Ikke alle kan komme tilbage til deres
oprindelige arbejde, især ikke hvis de har
kraftfuldt arbejde
Der er et ønske om, at der i Dansk selvskab for
Håndkirurgi arbejdes videre på, at skabe konsensus omkring diagnostik og behandling af SL-ligamentskader i Danmark.
Ergoterapeuterne vil gerne deltage omkring det
postoperative forløb.

COPM i håndkirurgi
– på godt og ondt
Bornholm er en ø med én kommune og ét hospital, og der er et fælles regionalt og kommunalt
ønske om, at borgerne oplever en god sammenhæng mellem sektorerne. De bornholmske
ergoterapeuter ser et stort behov for i fællesskab
at styrke fagligheden, højne kvaliteten af vores
ergoterapeutiske tilbud til borgerne samt styrke
og synliggøre de ergoterapeutiske kerneydelser
til vores samarbejdspartnere. Herved skabes en
sammenhæng i ydelserne mellem Bornholms
Hospital og Bornholms Regionskommune.
De fleste ergoterapeuter på Bornholm har, via
to tidligere projekter (finansieret via midler fra
Ergoterapeutforeningens praksispulje), arbejdet
med COPM og er blevet AMPS kalibrerede. Når
vi i dag arbejder med COPM og med AMPS,
hvor det skønnes relevant, erfarer vi dog, at det
i en presset hverdag kan være svært og udfordrende at holde fokus på den klientcentrerede
tilgang, der skal føre frem til, hvad borgeren ønsker. Ovennævnte redskaber anvendtes primært
indenfor neurologien, mens man indenfor
håndkirurgien fortsatte som vanligt med undersøgelser på KFA-niveau (Kroppens Funktioner
og Anatomi) samt ustrukturerede samtaler om
patienternes aktivitetsproblematikker.
Ovennævnte ønske om øget fokus på ergoterapeutiske kerneydelser samt en mere klientcentreret tilgang til patienterne blev startskuddet til
endnu et praksispuljeprojekt i samarbejde med
ergoterapeuterne i Bornholms Regionskommune. Med udgangspunkt i den canadiske referenceramme modtog alle øens ergoterapeuter teoretisk undervisning samt konsulentbistand ved
gruppearbejder både mono- og tværsektorielt
fordelt over flere måneder med tid til at arbejde
med implementering ind imellem undervisningsog konsulentseancer.
En af opgaverne blev hurtigt at beskrive et patientforløb ud fra arbejdsprocesmodellen CPPF
(Canadian Practice Process Framework) for
at sikre klientcentrering igennem hele behandlingsforløbet. COPM blev ”støvet af” og igen
taget systematisk i brug ved alle håndkirurgiske
patienter.
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Erfaringer med brug af COPM:
Samtlige terapeuter oplever en barriere ift. at
anvende COPM til deres håndkirurgiske patienter. Vi må bare erkende, at vi alle er prægede
at ”apparat-fejls-modellen”, hvor vi afdækker
hvad problemet er – f.eks. nedsat ledbevægelighed, og så arbejder vi hen imod at løse problemet. Vi er eksperterne, og vi instruerer patienterne i hvordan der skal trænes mhp. at reparere
fejlen. Skal vi f.eks. spørge ind til patienternes
betydningsfulde aktiviteter og problemer med
disse, hvis der er restriktioner? Ja, det skal vi,
fordi vi er interesserede i at muliggøre patienternes betydningsfulde aktiviteter – selv mens
der er restriktioner. Restriktionerne kan vi ikke
gøre noget ved, men hvad med de betydningsfulde aktiviteter eller omgivelserne? Vha. vores
viden om aktivitetsanalyse kan vi - samtidig
med at vi træner passiv ledbevægelighed inden
for restriktionerne – arbejde på at muliggøre
patientens betydningsfulde aktiviteter vha. at
forandre omgivelser eller aktivitet.

Den ”nye” holistiske tilgang til patienterne,
hvor fokus er på deres betydningsfulde aktiviteter og ikke kun på deres problematiske
finger, kræver ligeledes et nyt repertoire af
spørgsmål. Hvordan får vi afdækket aktivitetsproblemerne uden at være alt for styrende,
og så det samtidig giver mening for patienten,
hvorfor vi i det hele taget spørger?
At invitere patienten ind i et klientcentreret
samarbejde udfordrer vores vante specialistrolle
og flytter os ud i et nyt og ukendt felt, hvor vi
samarbejder på lige fod med hver vores specialistviden. Vores om anatomi og deres om de
betydningsfulde aktiviteter og livet med dem.
Hvilken rolle har vi så? Rutinerne bliver nødt
til at blive genovervejet og vi føler os måske
usikre.. Tør vi bevæge os ud i det felt?

Samtidig oplever vi alle, at når vi så vover
springet, inviterer patienten ind i samarbejdet og
starter samarbejdet med et COPM-interview, så
får vi virkelig noget, som vi tidligere har manglet!
Vi oplever, at patienterne bliver mere engagerede i og motiverede for genoptræningen.
Det, at patientens stemme er blevet hørt, ændrer
måske ikke så meget ved de specifikke øvelser,
som udføres, men øvelserne har nu et tydeligt
mål for både patient og terapeut. Nogle patienter vil måske udtale, at de ikke har nogen
aktivitetsproblemer, men hvad er så grunden
til at komme til genoptræning? Så bliver samarbejdet om træning meget mere relevant og
nærværende. I et langvarende genoptræningsforløb kan det måske være vanskeligt at bevare
motivationen for øvelserne, som man næsten
kan til hudløshed. Men kobles de op, på de
aktivitetsproblemer som er betydningsfulde for
patienten, så findes udholdenheden og motivationen igen.
Et bi-produkt af arbejdet med klientcentrering
og COPM-interview har resulteret i en større
arbejdsglæde. Flere håndterapeuter har gået med
en lille kedelig fornemmelse i maven af i virkeligheden bare at være ”skabs-fysser”, fordi der
er så meget funktionstræning. At blive mindet
om, at vi er sat her i verden for at muliggøre
betydningsfulde aktiviteter for vores håndkirurgiske patienter, får os til at løfte hovedet stolt.
Vores mål er ikke en funktionel finger eller
lignende, men at muliggøre at patienterne kan
engagere sig i deres betydningsfulde aktiviteter.
Det giver da mening! – om vejen så er funktionstræning eller ADL-træning.
Pernille Mogensen
Ergoterapeut
Bornholms Hospital
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Spørgeskema vedrørende opsætning og indhold af DSF Håndterapi’s
Nyhedsbrev
I februar 2016 lavede vi en spørgeskemaundersøgelse omhandlende DSF Håndterapis Nyhedsbrev.
Der var 134 besvarelser, hvilket var en flot svarprocent, set med bestyrelsens øjne.
Svarene kan ses her:
1)Er det vigtigt for dig med en oversigt af bestyrelsesmedlemmer?
Ja: 65%
Nej: 25%
ved ikke: 10%
2)Er det vigtigt for dig, at ”Nyt fra bestyrelsen” er med i Nyhedsbrevet?
Ja: 83%
nej: 10%
Ved ikke: 7%
3)Er det vigtigt for dig, at der er referat fra temadage?
Ja: 95,92%
nej: 3,06%
ved ikke1,02%
4)Er det vigtigt for dig, at der er referat fra kongresser?
Ja: 77,78%
Nej: 6,06% Ved ikke: 16,16%
5)Er det vigtigt for dig, at der er referat fra Counsil meetings?
Ja: 35,71%
nej: 25,51% ved ikke: 38,78%
6)Er det vigtigt for dig, at der er referat fra Generalforsamlinger?
Ja: 81,63%
Nej: 10,20% Ved ikke: 8,16%
7)Bruger du ”kalender oversigten” bagerst i Nyhedsbrevet?
Ja:66%
Nej: 22%
Ved ikke: 12%
8)Bruger du ”de nyttige netadresser” bagerst i Nyhedsbrevet?
Ja: 56,12%
Nej: 32,65% ved ikke: 11,22%
9)Kunne du være interesseret i at give et skriftligt bidrag til Nyhedsbrevet?
Ja: 12,50%
Nej: 43,75% Ved ikke: 43,75%
Ud fra besvarelserne kan vi se, at medlemmerne er generelt godt tilfredse med nyhedsbrevet i sin
nuværende form, men samtidig er der en generelt ønske om omkring hvad der sker rundt omkring i
Danmark. Vi har derfor arbejdet på at finde nogle spændende indslag, som I finder i denne udgave
af nyhedsbrevet. Hvis du/I har indslag som I kunne tænke jer at dele med os, så kontakt
Kim Gotfred-Iversen på kim.gotfred-iversen@rsyd.dk
Tak for de fine bidrag og forslag.
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KALENDER
Efterårstemadag: 31. oktober 2016 i Høje Tåstrup
IFSHT - Kongres 24.-28. oktober 2016 i Buenos Aires, Argentina og 2019 i Berlin
Billedediagnostik kursus: 20. januar 2017 på Odense Universitetshospital

Nyttige netadresser:
www.haandkirurgi.com

www.etf.dk/haandterapi

www.asht.org
www.journals.elsevierhealth.com/periodicals/hanth
www.handterapi.no
www.hand-therapy.co.uk
http://ahtf.org
www.eurohandtherapy.org
www.ifsht.org
www.auh.dk
www.rigshospitalet.dk/rh.nsf

American Society of hand therapist
Journal of hand therapy
Norsk forening for håndterapi
The British Association of HAnd Therapy (BAHT)
American Hand Therapy Foundation Web
The European Federation of Societies for Hand Therapy
International Federation of Societies for Hand
Therapy
Aarhus Sygehus

www.aalborgsygehus.rn.dk

http://www.ouh.dk

http://www.håndterapi.dk
http://www.csht.org
http://www.ahta.com.au
http://www.sfh.nu

Specialeergoterapeut Kirsten C. Pedersens hjemmeside om
håndterapi
Canadian Society of Hand Therapists
Australian Hand Therapy Association Inc
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