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I dette heftet vil du finne informasjon om håndartrose og 
medikamentell behandling, råd om bruk av praktiske 
arbeidsmetoder og hjelpemidler, og en beskrivelse av 
støtteskinner og treningsprogram. 



ARTROSE

Artrose er den mest vanlige av de revmatiske sykdommene. Det er en 
leddsykdom som over tid gjør at brusken i leddet slites ned. Tidligere 
brukte man betegnelsen ”slitasjegikt”,  men dette er et misvisende 
begrep fordi det kan forstås som at brusken eller leddet er nedslitt på 
grunn av bruk. I dag betrakter man artrose mer som en 
sykdomstilstand der den normale og fine balansen mellom 
nedbryting og nydanning av leddbrusk er forandret.

Sykdommen rammer flest kvinner, og forekomsten øker med 
stigende alder. Artrose opptrer oftest i knær, hofter, hender og i 
ryggsøylen. Typiske symptomer er smerte og stivhet i leddene. Man 
kan utvikle tilstivning og feilstillinger i leddene, og noen kan merke 
økt tretthet (fatigue). 



HÅNDARTROSE

Diagnosen håndartrose stilles i hovedsak på bakgrunn av klinisk 
undersøkelse av lege, og kan bekreftes ved hjelp av røngten og 
ultralyd. Ved artrose i hender er det først og fremst fingrenes 
ytterledd og midtledd, og tommelens rotledd som rammes. Man kan 
ofte se tydelige beinpåleiringer i form av kuler på ytterleddene, en 
generell fortykkelse rundt midtleddene og at leddet i tommelens 
rotledd trer litt tydeligere frem. 

Symptomene starter ofte med diffuse smerter i tommel eller i 
fingrenes midt- og ytterledd. Styrken i håndgrepet blir svekket og 
man kan få vansker med for eksempel å vri kluter og å åpne lokk. 
Også aktiviteter som krever fine bevegelser og presisjon kan bli 
vanskeligere å få til. Fingrene er oftest mest stive om morgenen og 
når man har vært i ro. Dette avtar gjerne når man beveger seg. Mange 
opplever at plagene forverres ved kulde og ved værforandringer.

Fra tid til annen er leddene betente med varmeøkning, ømhet og 
rødhet. Betennelsen er ofte beskjeden og forbigående. Innimellom 
kan det forekomme anfall av akutt smerte og hevelse. Artrose i 
tommelens rotledd fører ofte til smerter i hele tommelen. Smertene 
kan også stråle opp over håndleddet. Enkelte utvikler feilstillinger i 
de andre leddene i tommelen som følge av artrose i rotleddet. 

Bevegelse og bruk av kroppen bedrer ernæringen til brusken og 
styrker leddene. I dag er det derfor enighet om at vanlig bruk og 
belastning av hendene ikke fremskynder sykdommen, men tvert i 
mot bidrar til å opprettholde bevegelighet og håndkraft. 

Plagene ved håndartrose kan også avta med årene og er sjelden 
invalidiserende. 



MEDIKAMENTER VED HÅNDARTROSE
(ved revmatolog Eli Brodin og revmatolog Merete Valen)

Det finnes foreløpig ingen medikamenter som forebygger eller bremser 
utviklingen av artrose. Hensikten med legemidler er derfor å redusere 
smerte og stivhet og dermed gi bedre funksjon. Legemidler skal 
fortrinnsvis brukes når det er behov for det.

Ved behov for smertestillende behandling anbefales 
betennelsesdempende smertestillende som førstevalg. De kalles med en 
samlebetegnelse for NSAID. Disse finnes som gelé og tabletter. Gelé som 
smøres utenpå leddene anbefales å prøve først, da dette har mindre 
bivirkninger og kan kombineres med de fleste andre tabletter. 
Eksempler: Voltarol forte gelé (reseptfri), Ibux gelé (reseptfri), Orudis 
gelé. 

Dersom man ikke har effekt av gelé kan man prøve tabletter, men det 
bør kun brukes i perioder og ikke fast. Eksempler: Ibux (reseptfri), 
Naproxen/Vimovo, Arcoxia. 

Dersom man ikke tåler NSAID-tabletter eller man har andre sykdommer 
eller medisiner som gjør at NSAID ikke skal brukes (f.eks hjertesykdom, 
blodfortynnende behandling, nyresvikt, inflammatorisk tarmsykdom,  
tidligere magesår) kan man prøve paracetamol, f.eks Paracet (reseptfri) 
eller Panodil (reseptfri). 

Noen ganger kan lege sette kortisoninjeksjoner i ledd. Dette kan hjelpe 
på smerte og stivhet, men har ikke vist like god effekt som NSAID. Brukes 
særlig dersom man har hovne og betente fingerledd.



GODE ARBEIDSTEKNIKKER OG HJELPEMIDLER

En person med artrose i hender kan ha smerter og nedsatt 
gripefunksjon som påvirker hvordan en utfører daglige aktiviteter. De 
fleste av oss utfører aktiviteter automatisk uten å tenke over hvordan 
leddene blir belastet. Når man har håndartrose kan alternative 
arbeidsteknikker og enkle hjelpemidler gjøre det lettere å utføre 
ønskede aktiviteter med minst mulig smerter. 
Prøv også å ha balanse mellom aktivitet og hvile, ta pauser, varier 
arbeidsstillinger og unngå ensidig arbeid. Nedenfor følger noen 
eksempler på gode arbeidsmetoder og hjelpemidler.

. 

Tykke grep gir mindre 
belastning på leddene.

Å bruke håndflatene og å bære med begge 
hender fordeler belastningen over flere ledd.



Når man bærer med 
håndleddene i midtstilling er 
leddene stabile og håndkraften 
utnyttes godt

Flytt belastningen fra små til 
store ledd. De er omkranset av 
større muskler og tåler større 
belastning enn små fingerledd.

Bruk utstyr som gjør arbeidet 
enklere, som lett stekepanne og 
praktiske hjelpemidler



Redskap med tykke og 
vinklede skaft gir bedre 
grep og mindre smerter

Med gummihansker og 
skrukorkåpner blir grepet 
bedre

Saks med fjærende grep 
fordeler belastningen over 
flere ledd



NETTBUTIKKER HVOR MAN FÅR KJØPT SMÅHJELPEMIDLER: 

www.velferdsbutikken.no
www.apotek1.no
www.ronda.no

www.luhmacare.no

www.ashild.no

www.gymo.no

www.vitent.no
www.e-apoteket.no

Man kan også finne gode ergonomiske produkter på butikker 
som Clas Ohlson, Enklere Liv, Wallendahl, Ikea etc.

ANNET UTSTYR: 

Treningsballer og strikk til håndtrening kan kjøpes på 
www.klubben.no, sportsbutikker, teknikkmagasinet, apotek etc. 

Coban-tape til å ha rundt smertefulle fingerledd kan kjøpes på 
apotek. 

http://www.velferdsbutikken.no/
http://www.apotek1.no/
http://www.ronda.no/
http://www.luhmacare.no/
http://www.ashild.no/
http://www.gymo.no/
http://www.vitent.no/
http://www.e-apoteket.no/


HVORFOR BRUKE TOMMELSTØTTE

Ved artrose i tommelens rotledd kan bruk av tommelstøtter 
stabilisere leddet slik at man forebygger feilstillinger og oppnår 
smertelindring og bedret funksjon. Det anbefales å bruke 
tommelstøtter når du bruker hendene i belastende aktiviteter for 
å forebygge smerter og bedre grepsfunksjon. Ta av 
tommelstøtten når du utfører lette aktiviteter eller når du er i ro. 
Forskning viser også at bruk av en stiv tommelstøtte om natten 
over tid kan redusere smerter. 

. 

Ved behov for fornying av tommelstøtter, ta kontakt med Drevelin 

på telefon: 55 20 64 60 





HÅNDTRENING

Bevegelse og bruk av kroppen bedrer ernæringen til brusken og 
styrker leddene. Forskning viser at trening for å vedlikeholde 
bevegelighet og styrke muskulaturen, kan redusere smerte og bedre 
fysisk funksjon på lang sikt. 

Treningsprogrammet
Øvelsene kan gjøres når som helst og hvor som helst, men du bør 
konsentrere deg om oppgaven og gjennomføre øvelsene riktig. 
Mange erfarer at det er enklere å gjennomføre treningen til en fast 
tid, og gjerne også et fast sted. Sitt ved et bord, eller bruk armlenene 
på en stol, slik at underarmene hviler godt på underlaget. Pass på at 
du senker og slapper av i skuldrene før du starter og at du puster 
godt underveis. 

Før du begynner treningen kan du varme opp med å smøre hendene 
inn med fuktighetskrem og massere kremen godt inn i hendene. De 
fleste øvelsene utføres 5 ganger de første 2 ukene. Deretter kan du 
øke til 10 ganger og fortsette med det. Vi anbefaler at du trener 3 
ganger per uke.

Det er ikke uvanlig at det verker litt etterpå, særlig de første 
gangene. Dette vil imidlertid gi seg når ledd og muskler blir mykere 
og sterkere. Vedvarer smertene, bør man justere treningen en 
periode og heller øke igjen når smertene har roet seg. 

På de neste sidene følger et treningsprogram tilpasset håndartrose. 
En video av øvelsene ligger også på 
https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/filmer/handtreningsovelser.

https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/filmer/handtreningsovelser


Håndøvelser – trening av leddbevegelighet

1. Leddbevegelighet i tommelen: Start med å åpne hånden, som om du skal gripe rundt 

en flaske. OBS: alle ytterleddene skal være lett bøyde. Før tuppen av tommelen mot 

tuppen av pekefingeren – og åpne hånden igjen. Før deretter tuppen av tommelen mot 

tuppen av langfingeren – åpne – mot tuppen av ringfingeren – åpne – mot tuppen av 

lillefingeren – og åpne hånden. OBS: Alle fingerleddene skal være lett bøyde når 

fingertuppene møtes, og du skal åpne hånden mellom hver gang fingertuppene møtes. 

Start med 5 og øk etter hvert til 10 repetisjoner

2. Leddbevegelighet i øvrige 

fingre: Knytt hånden ved å bøye alle 

fingrene med fingertuppene inn mot 

håndflaten. Bevegelsen skal starte 

med å bøye midt- og ytterledd, og til 

slutt grunnleddene. Tell sakte til fem 

mens du holder hånden knyttet før du 

strekker ut fingrene igjen. Start med 5 

og øk etter hvert til 10 repetisjoner.

3. Stabilitet i tommelen: 

La hånden hvile på et underlag. Legg en gummistrikk i åttetall 

rundt pekefinger like under det ytterste leddet, og rundt 

langfinger-lillefinger, som vist på det øverste bildet. Hold 

tommelen mot tuppen av langfinger. Løft pekefinger rett opp, 

med lett bøy i de to ytterste leddene. Tell til 5, og slapp så av. 

Start med 10 repetisjoner og øk etter hvert til 15. Etter hvert 

som du blir sterkere, kan du bruke en tykkere strikk eller legge 
flere strikker sammen. 

Håndøvelser – stabilitet og styrke



4. Trene maksimal håndkraft: Klem rundt en ball med 

maksimal kraft (ta i det hardeste du klarer) og slipp. 

Start med ti repetisjoner og reduser til fem.

6. Tøyning av tommel: Sprik med fingrene, 

inkludert tommel så godt du kan uten å hjelpe til 

med den andre hånda. Hold i 30 sekunder

5. Stabilitet i håndledd: Tre en strikk/et 

treningsbånd over håndryggen på begge 

hender. Strekk båndet ved å skyve 

armene fra hverandre. Håndleddene skal 

holdes i ro i rett stilling gjennom hele 

øvelsen (som på bildet). Skyv ut, hold i 5 

til 10 sekunder og slipp. Start med 5 

repetisjoner og øk etter hvert til 10. 

NB: Skuldrene skal være senket under 
øvelsen.

Tøyingsøvelser

7. Tøying av øvrige fingre: Legg håndflaten 

mot bordet. Bruk den andre hånden og press 

midt- og ytterleddene ned mot bordplaten. 

Hold i 30 sekunder. Gjennomfør øvelsen tre 

ganger. 

Alternativ: Dersom det er vondt å trykke 

direkte på leddet kan man heller legge en 

finger på hver side av leddet og presse leddet 

mot bordflaten. Dette gjentas i hvert av de 

andre midt- og ytterleddene.



NYTTIGE NETTSIDER: 

Behandlingsanbefalinger ved håndartrose, Nasjonal 
kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (Video)

www.youtube.com søk på «håndartrose 
behandlingsanbefalinger»

Informasjon om håndartrose, Nasjonal kompetansetjeneste for 
revmatologisk rehabilitering, 

www.nkrr.no; velg «klinisk verktøykasse», «artrose», 
«ressursbank håndartrose»

Ergonomi for hender, Helse Bergen (Hefte): 

www.helse-bergen.no Velg «avdelingar», «Ergoterapiavdelinga», 
«informasjonmateriale om ergoterapi», «ergonomi for hender»

http://www.youtube.com/
http://www.nkrr.no/
http://www.helse-bergen.no/

