
 

 

Definition og beskrivelse af specialet håndterapi 

 

Håndterapi 
Terapeutisk rehabilitering af patienter/ borgere med håndkirurgiske problemstillinger, - herunder akutte 

skader samt patienter/ borgere der har fået foretaget planlagte operationer på grund af inflammatoriske, 

kongenitte, neurologiske og degenerative lidelser relateret til hånd og underarm. Håndskader og 

håndlidelser rammer alle aldersgrupper og har stor indflydelse både på arbejdsevne og levevilkår.  

I Danmark arbejder håndterapeuter primært i regionalt og kommunalt regi. Der findes få danske 

håndterapeuter, som arbejder i privat regi. 

Regionale håndterapeuter arbejder på hospital og varetager den specialiserede del af genoptræningen. De 

specialiserede forløb kræver et tæt tværfagligt samarbejde på speciallægeniveau med henblik på tæt 

koordinering af genoptræning, udredning og behandling. 

Kommunale håndterapeuter arbejder på kommunale træningscentre, i kommunale sundhedshuse e.lign. og 

varetager genoptræning af patienter/ borgere med håndkirurgiske problemstillinger med alment 

genoptræningsbehov.  

 

Ergoterapeutisk intervention indenfor håndterapi 
Patienterne/ borgerne visiteres til henholdsvis specialiseret eller almen genoptræning på baggrund af 
genoptræningsplanen (GOP). Forløb vurderes individuelt ud fra patientens/ borgers funktionsevne og 
forløbets kompleksitet. 
 
Det overordnede formål med den håndterapeutiske intervention er, at patienter/ borgere med 

håndkirurgiske problemstillinger så vidt muligt genvinder deres tidligere funktionsevne, så de atter kan 

varetage deres betydningsfulde aktiviteter i hverdagen. 

 

Den håndterapeutiske intervention tager afsæt i den enkelte patients/ borgers funktionsevne med 
udgangspunkt i ICF’s delkomponenter.  Der lægges vægt på patientens/ borgerens fysiske funktionsniveau 
(kroppens funktioner og anatomi (KFA)). Ydermere er der fokus på patientens/ borgerens aktivitets- og 
deltagelsesniveau samt på de psykiske og sociale forhold. Genoptræningsforløbet og eller 
behandlingsopgaven beror altid på en terapeutfaglig klinisk ræssonnering og kan variere fra patient til 
patient/ fra borger til borger. 
 
Her nogle eksempler på opgaver, der kan indgå i en håndterapeutisk intervention:  
- Instruktion og løbende graduering af funktionstræning 
- Instruktion og løbende graduering af ADL-træning med fokus på tilbagevenden til dagligdags gøremål, 
betydningsfulde aktiviteter, sociale aktiviteter, erhverv og eller sport 
- Undersøgelse 
- Arvævsbehandling 
- Profylaktiske tiltag 

- Information om diagnose/ prognose, herunder helingsprocesser, smertereaktioner samt 
træningsprincipper 



- Undersøge behov for hjælpemidler/ kompensation samt evt. instruktion/ formidling i brug af midlertidigt/ 
varigt hjælpemiddel 
- Udarbejdelse/ tilpasning af skinner og bandager 

 

En forudsætning for et succesfuldt rehabiliteringsforløb er patientens/ borgerens aktive medvirken samt 

den professionelle relation mellem patient/ borger og håndterapeut. 

 

Perspektivering 
Ergoterapeuter med interesse indenfor det håndterapeutiske område har oprettet det Ergoterapifaglige 

Selskab for Håndterapi (EFS).  Selskabet består af en medlems-valgt bestyrelse samt ca. 160 medlemmer. 

EFS er med til at skabe netværk blandt håndterapeuter i Danmark og på tværs af landegrænser – 

skandinavisk, europæisk og internationalt. EFS søger at videreformidle nyeste viden og derigennem bidrage 

til optimal og ensartet kvalitet indenfor undersøgelse, træning og behandling indenfor det 

håndterapeutiske område i Danmark. Der udsendes to nyhedsbreve årligt samt løbende faglig information 

på hjemmesiden og via fælles mail.  

EFS har et tæt samarbejde med Dansk Selskab for Håndkirurgi (DSH), som er et lignende selskab  - blot for 

håndkirurger. To gange årligt arrangeres der faglige temadage, den ene temadag sker i samarbejde mellem 

EFS og DSH.  

 
Der er tilsvarende håndterapiforeninger/ selskaber i udlandet. EFS er medlem af den europæiske og den 

internationale organisation. Der findes internationale tidsskrifter og fagbøger indenfor området . 

 

Hvert år afholdes kongresser for håndterapeuter, enten internationale, europæiske eller skandinaviske. 

Kongresserne afholdes oftest sammen med håndkirurgerne. 

 



Litteraturliste 

 

Skirven TM, Osterman AL, Fedorczyk JM, Amadio PC. Rehabilitation of the Hand and Upper extremity. Sixth 

edition. Philadelphia, Elsevier. 2011 

 

Boscheinen J, Morrin, Davey V, Connolly WB. The Hand, Fundamentals of Therapy 

Butterworth 

 

Runnquist K, Cederlund R, Sollermann C. Handens Rehabilitering Volume 1 och 2 

Undersøkning – Behandling. Lund, Studenterlitteratur. 

 

Wilton JC. Handsplinting, Principles of design and Fabrication 

WB Saunders Compani Ldt 

 

Tubina R, Thomine JM, Mackin E. Examination of the Hand and Wrist, London 

 

Lundborg G. Handkirurgi – Skader, Sjukdomar, Diagnostik och behandling 

Lund. Studenterlitteratur 

 

Van Lede P, Van Veldhoven G. Therapeutic Hand Splints – A rational approach, Volume I og II 

 

Tidskrifter 

Journal of Hand Therapy (Amerikansk udgave) 

Hand Therapy (Britisk/ Europæisk udgave) 

Journal of Hand Surgery (Britisk/Europæisk udgave) 

Journal of Hand Surgery (Amerikansk udgave) 

 

 


