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Title: Active rehabilitation with focus on isokinetic training for patients with 
recently operated knee replacements. 
- A pilot study on a rehabilitation clinic in Switzerland 
 
Lina Nilsson Balfe 

Abstract 
 
Knee replacement often improves the quality of life for those patients with protracted pain. 
Particularly patients with osteoarthritis, rheumatoid disorders or those with threatened 
walking ability receive a new knee. Surgical results are often very good, certainly from the 
aspect of pain relief, but many patients live with permanent power deficits and disabilities in 
their new joint. Active rehabilitation for these patients is a deliberated theme and shows good 
results. Early strength training, on the other hand, is not jet established. Isokinetic exercise 
for these patients means an isolated training of the thigh muscles at a constant speed. The 
method allows training of the knee muscles in extension and flexion without overloading the 
joint. Aim: The aim of this study is to investigate the utility of active rehabilitation with 
isokinetic training for patients with a recently operated knee replacement. Method: The study 
analyses 7 patients who have chosen to be rehabilitated at a clinic where isokinetic exercise is 
a part of the treatment. In addition to this, the patients performed aqua jogging, cycling, stair 
walking and lymphatic drainage. Mobility Measurements, pain assessment and power tests 
examined at the beginning and end out of the study. Results: The patients improved their 
mobility of the knee joint and decreased pain perception during the study. The power of the 
thigh muscles increased during the study. The pain assessments in the knee joint decreased. 
Conclusion: This study indicates that active rehabilitation with isokinetic exercise may 
promote rehabilitation for knee replacement patients. The results of this study build a base for 
future controlled studies about this method. 
 

K eywords: Knee, Arthroplasty, Isokinetic Training, Rehabilitation, Physical Therapy 
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Abstrakt 

En knäprotes förbättrar ofta livskvalitén för de som har levt med långdragna smärtor. Oftast 
är det patienter med artros eller reumatiska besvär som får en ny knäled, i synnerhet de som 
har hotad gångförmåga. Operationsresultaten är ofta mycket goda utifrån 
smärtlindringsaspekter men många patienter har bestående kraft och funktionsnedsättningar i 
den nya leden. Aktiv rehabilitering har visat goda resultat för dessa patienter. Vad gäller tidig 
styrketräning däremot finns det mycket få studier. Isokinetisk träning för dessa patienter 
innebär en isolerad träning utav lårets muskulatur i en konstant hastighet. Metoden möjliggör 
träning utav knäledens sträck- och böj- muskulatur utan att överbelasta leden. Syfte: Syftet 
med studien är att undersöka nyttan av aktiv rehabilitering med isokinetisk träning för 
nyopererade knäprotespatienter. Metod: Studien inkluderade sju nyopererade patienter som 
genomgick tre veckors rehabilitering på en klinik där isokinetisk träning ingick i 
behandlingen. Utöver detta fick patienterna genomföra aquajogging, cykling, 
trappgång/gångskola och lymfdränage. Styrka, rörlighet och smärta mättes i början och i 
slutet av rehabiliteringsperioden. Resultat: Patienterna förbättrade sin mobilitet, 
smärtupplevelsen minskade och kraften i lårets muskulatur ökade. Konklusion: Studien 
antyder att tidig, aktiv rehabilitering som inkluderar isokinetisk träning kan gynna 
rehabiliteringen för knäprotespatienter. Resultaten motiverar större, kontrollerade studier 
inom området. 
 
 
Nyckelord: Knäprotes, Artroplastik, Isokinetisk träning, Rehabilitering, Sjukgymnastik 
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Inledning 
 
Den tekniska och medicinska utvecklingen har medfört möjlighet till kirurgiska 

interventioner med konstgjorda leder, så kallad artroplastik. Artoplastikkirurgi är en 

rutinbehandling för ett flertal leder, däribland knäleder. Enbart i Sverige utförs mer än 18000 

knäartroplastiker per år (Sjöling, Ågren, Olofsson, Hellzén & Asplund, 2005). Artroplastik 

kallas även knäprotes i medicinspråk och innebär ett ingrepp där knäleden ersätts av en protes 

gjord utav metall och/eller hårdplast. Oftast är det patienter med artros eller reumatiska 

besvär som får en ny knäled. Denna metod används när patientens tillstånd i knät är så illa att 

vilovärken blivit oacceptabel eller gångförmågan är hotad (Grefberg & Johansson, 2007). 

Operationsresultaten är ofta mycket goda utifrån smärtlindringsaspekter (Grefberg et. al., 

2007), men många patienter har bestående kraft- och funktionsnedsättningar i den nya leden 

(Valtonen, Poyhonen, Sipil S & Heinonen A, 2011). Den sedvanliga rehabiliteringen efter en 

knäledsartroplastik är ofta begränsad till ett fåtal övervakade träningssessioner under den 

korta sjukhusvistelsen, följt av antingen ett träningsprogram som utförs i hemmet eller med 

ett fåtal besök hos sjukgymnasten under de första 2 månaderna efter operationen (Moffet, 

Collet, Shapiro, Paradis, Marquis, & Roy, 2004).  

 

En knäledsartroplastik medför stora kraft och funktionsnedsättningar i det opererade benet. 

Under de första veckorna efter operationen ligger kraftnedsättningen i quadriceps på ca 60%, 

samt en signifikant funktionsnedsättning jämfört med pre operativa resultat. Upp till 35% av 

dessa patienter har även en signifikant kraft- och funktionsförlust 1-2 år efter operationen 

(Petterson, Mizner, Stevens, Raisis, Bodenstab, Newcomb & Snyder-Mackler, 2009). Trots 

den traditionella rehabiliteringen under sjukhusvistelsen samt ett hemprogram med kraft- och 

mobilisationsövningar, upplever knäprotespatienter deras livskvalité signifikant sämre än 

friska populationer i samma ålder (Moffet, Collet, Shapiro, Paradis, Marquis & Roy, 2004).  

 

Studier har visat att de patienter som väntar länge med aktiv rehabilitering har svårare att få 

optimal funktion i den nya knäleden. De första 12 veckorna efter artroplastiken har visat sig 

vara mycket viktiga ur rehabiliteringssyfte. Det är då förbättringspotentialen är som bäst 

(Kennedy et al., 2008). Betydelsen utav aktiv rehabilitering efter knäartroplastik är väl styrkt 

(Grefberg et. al., 2007). Vidare finns det studier som hävdar att tidig styrketräning gynnar 

patienter med en ny knäled samt att handledd rehabilitering är att föredra framför hemträning 

(Petterson S., et. al., 2007; Valtonen et al, 2011; Rahmann et.al., 2005; Rossi et. al., 2011; 
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Rossi et. al., 2010; Jakobsen et al., 2012; Mizner et. al., 2003). Forskningen är dock inte helt 

enig då det också finns studier som rapporterar att hemträning har samma effekt som träning 

vid en klinik (Kramer, Speechley, Bourne, Rorabeck, & Vaz, 2003). Vilken typ av träning 

som är mest effektiv vid tidig rehabilitering efter knäprotesoperation är alltså ännu oklart. 

The U.S department of health and human services hävdar att nyttan av tidig rehabilitering 

efter en ny knäprotes är ett av de mest understuderade områdena beträffande dessa patienter 

(National Institute of Health, 2003). Mer kunskap om eventuella effekter av tidig träning i ett 

mer intensivt rehabprogram, som t.ex. inkluderar styrketräning via så kallad isokinetisk 

träning, kan därför vara värdefullt. 

 

Isokinetisk träning med hjälp utav en dynamometer används integrerat i ett stort 

träningsprogram vid en Rehabcenter Leukerbad, i Schweiz. Klinisk erfarenhet utav denna 

metod har visat många fina resultat, framförallt med knäprotespatienter. Denna typ av test 

och träning används annars ofta inom elitidrott för att mäta maximalkraft hos t.ex. 

elitskidåkare. Redskapet är väl använt inom analys utav träningseffekter, muskeloskeletala 

skador och rehabiliteringsprogram (Asundi, Tsiros, Grimshaw, Shield & Buckley, 2011).  

 

Isokinetisk är motsatsen till isotonisk, vilket används konstant i vardagen. En isotonisk 

rörelse kan t.ex. vara att plocka upp en penna från golvet. Pennans vikt är alltid den samma 

under momentet medan hastigheten i vilken pennan lyfts upp kan variera. En isokinetisk 

rörelse innebär motsatsen; rörelsens hastighet är alltid den samma medan vikten/motståndet 

kan variera. I denna studien utförs den isokinetiska träningen genom att muskeln arbetar 

isolerat i en viss hastighet under extension samt flexion i knäleden. De finns specifikt 

utvecklade maskiner för denna typ av träning, som registrerar kraften under rörelsen. 

 

Redskapet består utav en inställbar stol i var låret är fixerat och en dynamometer varpå 

underbenet är fixerat. Dynamometerns rörelseomfång ställs in efter rörelseförmågan i knät 

beträffande flexion och extension. Dynamometerns hastighet ställs in utefter rörelseomfång 

och önskad belastning i knäleden. Under träning rör sig dynamometern, samt i det här fallet 

underbenet, i samma hastighet genom hela rörelseomfånget. Därtill kan den som tränar välja 

att, med kraft från m. quadriceps och m. hamstrings, trycka i maskinens rörelseriktning. Varje 

kraftmoment i flexion samt extension registreras då och visas i detalj på en dataskärm. 

Eftersom att kroppsvikten inte är en belastning i detta moment samt att hastigheten utav 
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rörelsen är förutbestämd möjliggör det för patienter med knäskador att träna utan att 

överbelasta strukturerna. 

 

Efter sökningar i Pub Med, Cinalh och Scopus framkom inga vetenskapliga studier gjorda på 

knäprotes patienter och isokinetisk träning. Dock finns det en studie som mätt skillnaden i 

styrka mellan personer med en 21 månader gammal knä protes och jämfört med friska 

personer genom att använda samma mätmetod. Studien visade signifikant försämring hos 

knäprotes patienterna (Fuchs, Frisse, Laaß, Thorwesten, & Tibesku, 2004). Det finns även en 

studie som bekräftat att tidig styrketräning utav lårets muskulatur ger mycket goda resultat 

efter en knäprotes operation (Valtonen, et al, 2011; Rahmann, Phty, Brauer & Nitz, 2005). 

Dock involverar den studien styrketräning i vatten och inte på land. Samband mellan kraft i 

m. quadriceps och patienternas upplevda livskvalité har även kunnat visas (Rossi, 2011). 

 

Förväntningarna på vad knäprotesen klarar av ökar i samma takt som antalet operationer 

(Niederle & Knahr, 2007). Idag ska en knäprotes helst ersätta alla de funktioner som en frisk 

knäled består (Kuster, Spalinger, Blanksby & Gachter, 2000). Detta kräver en nästintill felfri 

rehabilitering och resultaten lever inte alltid upp till förväntningarna. Med dessa fakta som 

grund är det angeläget att undersöka ytterligare metoder som kan förbättra rehabiliteringen 

utav dessa patienter. Genom att utföra en pilotstudie kan indikationer ges på om metoden 

medför önskade effekter, eller eventuella oönskade bieffekter, och kan därmed ligga till 

grund för framtida större kontrollerade studier. Studien anknyter till ämnet sjukgymnastik då 

den belyser och diskuterar nya behandlingsmetoder för sjukgymnaster och vidare studier i 

ämnet kan utveckla sjukgymnastiken som vetenskaplig profession. 
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Syfte 
 
Syftet med studien var att få indikationer på effekterna av ett aktivt rehabiliteringsprogram, 

med fokus på isokinetisk träning, för nyopererade knäprotespatienter. 

 

F rågeställningar 

 Finns det indikationer på att tidig postoperativ rehabilitering som inkluderar 

isokinetisk träning resulterar i ökad styrka i flexion och extension av knäleden? 

 Finns det indikationer på att tidig postoperativ rehabilitering som inkluderar 

isokinetisk träning resulterar i ökad rörlighet i knäleden? 

 Finns det indikationer på att tidig postoperativ rehabilitering som inkluderar 

isokinetisk träning resulterar i minskad knäsmärta? 

Mater ial och Metod 
 
Forskningspersoner 
 
Forskningspersonerna till studien bestod utav patienter som valt att rehabiliteras på en 

rehabiliteringsklinik i Schweiz, där isokinetisk träning ingick i den 3 veckor långa 

rehabiliteringen utav knäprotespatienter. Inklusionskriterierna var att patienterna skulle ha en 

nyopererad knäprotes som var mellan 1-3 veckor gammal. Patienterna skulle vara mellan 20 

och 80 år för att kunna medverka i studien. De fick inte lida utav någon svår sjukdom som 

riskerade att påverka studiens resultat, t.ex. neurologiska besvär, svåra psykiska tillstånd eller 

fibromyalgi. Det berörda knät skulle även följa en karakteristisk läkningsprocess, alltså inte 

ha en extrem värmeökning, svullnad eller smärtuppskattning över 6 på visuell analog skala, 

VAS (bilaga 1). VAS är ett känt mätredskap där patienten uppskattar smärtan på en skala 

mellan 1 och 10 (Huskinsson, 1974). Patienterna som valdes ut till studien skulle ha skrivits 

in på kliniken under september månad, 2012, samt ha givit sitt samtycke att medverka. 

Anledningen till att september månads inskrivningar inkluderades var tidsramen för denna 

studie som stäckte sig mellan början av september till början utav januari.  

 

Sammanlagt tillfrågades 7 patienter att medverka i studien. Samtliga 7, varav 4 kvinnor och 3 

män, godkände deltagande i studien. 
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Intervention 

Forskningspersonerna utförde isokinetisk träning 3 gånger i veckan under de 3 veckor de 

befann sig på kliniken. Enligt studier som behandlar ökad muskelstyrka bör man enligt 

rekommendation träna två till tre gånger per vecka för att öka muskelmassan (Ratamess et al., 

2009). 

Träningen utfördes med hjälp utav en Dynamometer som ställdes in utefter patienternas olika 

förutsättningar, så som ROM (Range of Motion) samt hastighet. Ju mindre ROM, desto lägre 

hastighet. 

 

 

 

 

 

 

 

Under första träningstillfället gavs information om hur träningen fungerade samt tid åt att 

ställa in maskinen utefter patientens förutsättningar. Patienterna satt med 90 graders flexion i 

höftleden och bålen fixerades med trepunktsbälte för att utesluta medrörelser av överkroppen. 

Låret fixerades i sitsen för att m. quadriceps och m. hamstrings skulle arbeta isolerat.  

Sjukgymnasten styrde dynamometern manuellt då ROM ställdes in med hjälp utav patientens 

han eller hon ansåg att flexionen samt extensionen var störst möjlig. Under själva 

träningen arbetade dock inte patienten in i maximal ROM, alltså inte in i smärtan, då 

maskinen själv sovrade bort de sista 5 graderna i både flexion samt extension under 

träningsmomentet.  

 

Varje träningstillfälle innebar 5 serier som vardera bestod utav 20 repetitioner. Mellan varje 

serie hade patienterna mellan 1 och 2 minuters vila. Första serien var uppvärmning, där 

patienten blev tillsagd att använda ca 50-60 % utav sin maximala förmåga. Därefter utfördes 

4 serier där patienten ombads ge maximal kraft. Dock fick patienten inte ta i så mycket att 

smärtan översteg 5 på VAS. Maskinen mätte patientens sammanlagda arbete i varje serie 

genom att multiplicera kraften med sträckan för rörelsen, där arbetet angavs i Joule. Efter 

varje träningstillfälle noterades det bästa resultatet. Sammanlagt tog träningen mellan 20-30 
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minuter per patient, inklusive inställningar utav redskap och granskning av resultat. 

Träningen utfördes utav en Sjukgymnast som hade lång erfarenhet av denna typ av träning. 

 

Patienterna fick under dessa 3 veckor även ett aktivt terapiprogram som innebar aquajogging 

med flytväst, styrketräning i bassäng, cykling med förkortade tramplängd, 

trappgång/gångskola och lymfdränage. Aquajogging utfördes 30-40 minuter varje morgon 

under ledning av en träningsterapeut som var utbildad aquajogginginstruktör. Styrketräning i 

bassäng utfördes på morgnarna under ledning utav en sjukgymnast. Aquajogging samt 

styrketräning i bassäng utfördes i varmt källvatten med en temperatur på 37 grader. Inför 

vattenterapin applicerades ett vattentätt plåster över operationssåret för att förhindra 

infektionsrisk. Cykling med förkortad tramplängd utfördes på förmiddagarna, alternativt, 

eftermiddagarna i ett gym där cyklarnas pedaler kunde ställas in utefter patienten 

flexionsförmåga i knät. Även detta utfördes i ledning utav en sjukgymnast eller 

träningsterapeut. Trappgång och gångskola genomfördes på förmiddagen, alternativt 

eftermiddagen, tillsammans med en sjukgymnast. Lymfdränage, vilket innebar lätt massage 

för ökad cirkulation, utfördes på eftermiddagarna av en utbildad massageterapeut. Detta 

rehabiliteringsprogram utfördes varje måndag-fredag under träningsperiodens 3 veckor. På 

lördagsförmiddagarna fanns det även möjlighet för patienterna att på egen hand utföra 

aquajogging, cykling och styrketräning i bassäng. Detta var dock inte obligatoriskt.  

 

Utfallsmått 

Knäledens rörlighet i flexion och extension mättes med goniometer vid tre tillfällen per 

vecka. Denna studie inkluderade första och sista mättillfället. Patienten instruerades att 

flektera knät maximalt, därefter sträcka ut knät maximalt. Vid flexionen instruerades 

patienten att få underbenet så nära låret som möjligt och vid extensionen instruerades 

patienten att trycka knät ner i britsen. Flexionen i knäleden mättes både aktivt och passivt 

medan extensionen endast mättes aktivt. Dessa tester utfördes när patienten låg på rygg. 

Sjukgymnasten använde sig utav den laterala malleolen samt trocanter major som 

referenslinjer under mätningen. Goneometermätning av knäts mobilitet har enligt studier 

både hög validitet och reliabilitet (Gogia et al., 1987). 

 

Efter träningsperioden analyserades resultaten vecka 1 med resultaten vecka 3 gällande 

smärta och mobilitet för att kunna utläsa en eventuell förbättring. Smärta mättes enligt VAS 
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där 0 representerade ingen smärta och 10 representerade värsta tänkbara smärta. Beträffande 

den isokinetiska träningen jämfördes det bästa träningstillfället vecka 1, det bästa 

träningstillfället vecka 2 och det bästa träningstillfället vecka 3 i förhållande till varandra för 

att kunna mäta eventuell förbättring samt utvecklingsgång. I den isokinetiska träningen var 

författaren ute efter att finna en differens i joule mellan mättillfällena. Den apparatur som 

användes vid tränings- samt testtillfällena var en dynamometer av märket och modellen 

CON-TREX MJ, 2000. 

Statistisk analys 
 
Excel användes för att räkna ut medelvärde, standardavvikelse samt statistisk signifikans (P-

värde) på VAS mätningar, kraftmätningar och goniometermätningar. Den statistiska 

signifikansen mättes med parat t-test. P:t i p-värde kommer från engelskans ord probability 

och betyder sannolikhet. P-värdet förklarar sannolikheten för att resultatet inte är baserat på 

slumpen (Carter, Lubinsky & Domholdt, 2011). I detta arbete sattes gränsen för p-värdet till 

p<0,05 för att resultatet skulle tolkas som signifikant. 

Etiska överväganden 
 
Nyttan av denna studie var att få preliminära indikationer på effekten utav en tidig, aktiv 

rehabilitering med isokinetisk träning och därmed kunna utveckla rehabiliteringen utav 

knäprotespatienter. 

 

Patienterna i denna studie hade själva valt att rehabiliteras på den klinik där isokinetisk 

träning ingick i behandlingen. Detta innebar att studien i sig inte påverkade patienternas 

planerade rehabiliteringsprocess i fråga om ytterligare utföranden eller risker. VAS mätningar 

samt ROM mätningar med goniometer ingick som rutintester på kliniken och innebar inte 

heller nya moment eller förändring i patienternas behandlingsplan. 

 

Denna studie behövde dock tillgång till de deltagande patienternas data vilket krävde varje 

enskild patients medgivande. Ett informationsbrev (se bilaga 2 och 3) gavs ut till patienterna 

vid första mötet med sjukgymnasten på kliniken. I samband med informationsbrevet hade 

patienterna även möjlighet att få svar på eventuella frågor innan de skrev under att medverka. 

Samtliga patienter som deltog i studien var över 18 år och kunde därmed själva ge samtycke 
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till studien. Patientuppgifter samt resultat av mätningar förvarades konfidentiellt under 

studien och var endast åtkomligt för behörig personal. Personuppgifterna användes endast i 

forskningsändamål som hörde till denna studies syfte. Patienterna kunde alltid välja att 

avbryta sin medverkan när helst under studiens gång. 

 

Eftersom det inte fanns några vetenskapliga studier inom isokinetisk träning som 

rehabiliteringsform för dessa patienter samt att kraven på postoperativa resultat ökar, ansåg 

författaren att studiens nytta vägde upp studiens eventuella risker. Varken författaren eller 

kliniken hade några ekonomiska intressen vad gällde apparatur eller metod som användes i 

denna studie. 
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Resultat 
 
Sju stycken patienter, varav 4 kvinnor och 3 män, deltog i studien och beviljade därmed 

tillgång till resultat avseende rörlighet, smärta och kraft. De hade alla mellan 7 och 12 dagar 

gamla proteser. Alla 7 patienter kunde genomföra hela rehabiliteringen i enighet med 

planeringen.  

 

K raft test i extension  

Krafttesten i extension visade en signifikant ökning från vecka 1 till vecka 3 (p=0,0354), se 

figur 1. Den största signifikanta ökningen kunde ses mellan vecka 2 och vecka 3 (p=0,0179), 

se figur 1.  

 

K raft test i flexion 

Kraften i flexion ökade mellan vecka 1 och 2 (p=0,0019) och mellan vecka 2 och 3 

(p=0,0056), se figur 2. 

 

Mobilitet i flexion och extension  

En signifikant ökad rörlighet framkom i såväl aktiv som passiv flexion vid jämförelse mellan 

första och sista mättillfället (p=0,0003 respektive p=0,0002), se figur 3 och 4. Ingen 

signifikant förändring framkom för extension (p=0,1030), se figur 5. Dock förbättrade alla 

patienter som hade extensionsdefekt sin rörlighet under rehabiliteringsperioden. Vid studiens 

slut kunde samtliga sju patienter extendera till 0 grader. 

 

Smärtupplevelse mätt i V AS  

Smärtupplevelsen hos patienterna minskade signifikant från första till sista mättillfället 

(p=0,0046), se figur 6. 
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F igur 1. Isokinetisk styrketest för knäextension. Medelvärde och standardavvikelse för kraft 

multiplicerat med rörelseomfång vid test av isokinetisk styrka i sittande.  
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Diskussion 
 
Syftet med studien var att studera hur patienter men en 1-3 veckors aktuell knäprotes svarade 

på tidig, aktiv rehabilitering med fokus på isokinetisk träning. Resultatet utav studien visade 

en signifikant förbättring utav kraft, mobilitet och smärtuppskattning i knäleden efter 

rehabiliteringsperiodens 3 veckor. Detta indikerar att träningsprogrammet i denna studie kan 

vara effektiv vid tidig rehabilitering efter knäprotesoperation. Rehabiliteringsprogrammet 

involverade, förutom isokinetisk träning, ett flertal komponenter såsom lymfdränage, cykling, 

aquajogging, styrketräning i bassäng och trappträning vilket innebär att det inte går att avgöra 

i vilken omfattning isokinetisk träning bidrog till resultatet. Dessutom saknades kontrollgrupp 

vilket medför att det inte går att avgöra om detta rehabiliteringsprogram är bättre än någon 

annan, eller ingen, åtgärd.   

 

Metoddiskussion 
 
Den isokinetiska styrketräningen utfördes 3 gånger per vecka vilket är i enlighet med 

rekomendationer för styrketräning i fråga om att optimera träningseffekten (Ratamess et al., 

2009). Att utföra träningen under längre tid skulle dock ge mer valida resultat i 

kraftmätningarna, eftersom 3 veckors kraftträning är för lite för att rätteligen kunna mäta 

kraftökning i en muskel (McArdle et al., 2006). 

 

Goniometermätningarna utfördes enligt rekommendationer och anses vara en mätmetod med 

både hög validitet samt reliabilitet (Gogia et al., 1987). Dock utfördes enbart 

goniometertester i aktiv rörlighet gällande extension. Mätningarna av den passiva rörligheten 

i extension uteblev, eftersom dessa mätningar varierade i utförande bland sjukgymnasterna på 

kliniken. Kanske skulle en skillnad kunnat påvisas under studiens gång. Detta hade eventuellt 

kunnat lyfta studiens resultat, särskilt med tanke på att utvecklingen gällande aktiv extension 

inte var signifikant.  

 

De flesta sjukgymnaster och träningsterapeuter som utförde träning och mätning under 

studien var blindade och därmed inte medvetna om vilka patienter som ingick i studien eller 

ens medvetna om att studien genomfördes. Ett par sjukgymnaster var dock väl informerade 

om processen, vilket kan ha påverkat resultatet i denna studie.  

 



	   18	  

Helst skulle författaren vilja se att fler funktionella test användes i denna studie. Test så som 

 

Knäledens funktion i vardagen är relaterad till patienternas uppskattning utav sin livskvalité 

och därmed en viktig komponent i rehabiliteringen (Aalund, Larsen, Hansen & Bandholm, 

2012). Tyvärr kunde dessa test ej genomföras på grund utav att de inte var rutintest på 

kliniken. De funktionella testen genomfördes på olika premisser beroende på viken 

sjukgymnast som var ansvarig. Att inkludera testen i denna studie skulle ha lett till etiska 

svårigheter då patienternas behandlingsplan hade behövts ändras. Dessa risker ansågs högre 

än studiens nytta.   

 

Denna studie hade ingen kontrollgrupp vilket gör att resultaten inte kan jämföras och därmed 

styrkas i relation till annan behandling. Därmed går det inte att säga huruvida den studerade 

metoden hjälper eller inte. Dock kan även små, okontrollerade studier, så som denna 

pilotstudie, vara meningsfulla och ge indikationer åt vidare forskning inom området 

(Kinugasa, Cerin & Hooper, 2004). 

 

Resultatdiskussion 
 
Krafttesterna i flexion och extension av knäleden visade en signifikant förbättring från vecka 

1 till vecka 3. En av flera studier menar att det är de neurologiska förändringarna som ligger 

till grund för de tidiga effekterna utav styrketräning, muskelmassan i sig ökar först efter drygt 

en månads träning (Folland & Williams, 2007). Trots detta anser författaren att resultatet i 

denna studie bör tolkas värdefullt, då effekterna skulle kunna tyda på en positiv verkan och 

att inga försämringar kunde ses på gruppen. De positiva resultaten överensstämmer med en 

studie som utfört styrketräning utav lårets muskulatur 4-6 veckor efter knäprotesoperation. 

Studien granskade 200 knäprotespatienter och resultaten visade även förbättringar på lång 

sikt (Petterson, et. al, 2009).  

 

Utfallsvariabeln vid mätning under den isokinetiska träningen i den här aktuella studien är 

arbete (Joule), det vill säga kraft multiplicerat med avstånd. Detta innebär att förändring av 

rörelseomfång till viss del har påverkat utfallet av denna variabel. Detta är en svaghet i 

studien vad gäller mätning av muskelstyrka. Förändringen av rörelseomfånget under den 

isokinetiska träningen var dock mycket liten relativt förändringen i Joule, vilket gör att 

resultatet av mätningarna kan antas bero på ökad muskelstyrka. 
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Mobilitetstesten i flexion visade också en signifikant förbättring från vecka 1 till vecka 3 med 

en liten standardavvikelse i förhållande till standardavvikelserna i kraft och VAS testen. Att 

standardavvikelsen i detta fall var mindre kan antas bero på det jämna skedet i 

läkningsprocessen, då minskad svullnad leder till ökad mobilitet. Andra studier bekräftar 

dessa resultat då knäflexionen ökat efter aktiv rehabilitering (Kramer et. al., 2003, Petterson 

et. al., 2009). Rörlighetsökningen i denna pilotstudie stor i förhållande till många andra 

studier vilket kan antas bero på att denna pilotstudie genomfördes i ett tidigt stadium och att 

resultaten även är en effekt utav läkningsprocessen. Mobilitetstesten i extension visade dock 

ingen signifikant skillnad. Författaren anser att detta skulle kunna bero på att några utav 

patienterna inte hade någon extensionsdefekt vid studiens början. Vidare var 

extensionsdefekterna som kunde mätas små i förhållande till flexionsdefekterna.  

 

Användningen utav smärtstillande läkemedel minskades successivt under 

rehabiliteringsperioden vilket är en indikation på minskad smärta hos deltagarna i studien. 

Författaren antar därför att den signifikanta skillnaden gällande smärtuppskattning inte 

berodde på medicineringen. Det finns risker med att använda VAS som mätinstrument på 

grund utav den interpretens det medför. Smärta är ett brett begrepp som kan vara 

problematiskt att jämföra mellan personer. Det kan även vara svårt för patienterna att sätta 

ord, eller i det här fallet en siffra, på den smärta de upplever. Viljan att svara rätt och vara till 

lags kan leda till otillförlitliga svar och låga siffror. Andra patienter kanske hellre svarar 

högre på VAS skalan för att vara säkra på att de får rätt behandling. 

 

Den normala läkningsprocessen spelade troligtvis också en roll under dessa 3 veckors 

rehabilitering. Kanske skulle en kontrollgrupp, utan rehabiliteringsprocessen i denna studie, 

visa samma resultat? I en kontrollerad studie, som involverade 160 forskningspersoner, 

genomfördes styrketräning för nyopererade knäprotespatienter. Resultaten visade ingen 

signifikant skillnad mellan träningsgruppen och hemträning (Kramer, et. al., 2003). Dock 

behandlade denna studie ej isokinetisk träning som en del i rehabiliteringen. 

 

Vidare kan det vara rimligt att anta att resultaten påverkades utav det varma källvattnet, i 

vilket aquajogging samt kraft- och mobilitetsövningar utfördes. När vattnet har en temperatur 

på 37 grader ökar det blodflödet ut i muskler och vävnader vilket kan leda till en ökad 

läkningsprocess. Samtidigt kan det varma vattnet verka smärtstillande och flytkraften i 
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vattnet fungera som ett skydd för leder och ligament. Funktionell träning kan därmed inledas 

tidigare i vatten än på land och påskyndar därmed rehabiliteringen på ett skonsamt sätt. 

(Rahmann et al., 2005) 

 

Den isokinetiska träningen är jämförbar med den rörelseträning som utförs på nästan varje 

sjukhus efter artroplastiker, då rörelseträning i Kinetek skena ofta är en rutin. Den största 

skillnaden mellan Kinetek skenan och den isokinetiska träningen är att patienten får 

möjlighet att använda sin muskulatur. Belastningen utav knäleden är även minimal då 

patientens vikt inte medför en belastning under träningsmomentet. Det finns en viss 

försiktighet kring isokinetisk träning som instrument i rehabilitering, metoden används inte så 

mycket och det saknas studier på effekten av denna träningsform. Denna pilotstudie visar 

dock på preliminära, positiva effekter utav isokinetisk träning, vilket dock bör utvärderas 

ytterligare. En studie som talar för kraftträning säger att patienter som, i tidigt skede efter 

operationen, har stark extensions- och flexionsmuskulatur i knäleden uppskattar sin 

livssituation bättre. Dessa patienter visade även signifikant bättre resultat i åtskilliga 

gångtester jämfört med patienter med svagare m. quadriceps och m. hamstrings (Aalund et. 

al., 2012). Detta talar för vikten av att utveckla rehabiliteringen för dessa patienter i fråga om 

tidig styrketräning. Det är funktion, och inte smärta, som knäprotespatienter är mest 

missnöjda med. Smärtan värderas låg i de flesta studier efter en knäartroplastik (Grefberg et. 

al., 2007). Detta skulle kunna tyda på att det inte är smärtaspekterna som hindrar ifrån att 

utföra styrketräning utan kanske snarare rädslan. Fler studier inom detta område skulle 

eventuellt kunna riva detta hinder. 

  

Motivation är också en mycket viktig faktor för att kunna optimera resultat. Ett mål är bra, 

men det är ännu mer givande om patienten får möjlighet att följa processer och se små 

framsteg under studiens gång (Randall & McEwen, 2000). Med isokinetisk träning mäts 

ständigt summan utav patientens prestation vilket möjliggör för ständig utvärdering och 

feedback. Genom att använda denna träning mer i rehabilitering tror författaren att det skulle 

kunna leda till ökad prestation. En studie som undersökt patienters mål med den nya knäleden 

visar att patienter som inte har några funktionella mål med artroplastiken har mer 

postoperativ smärta än de som har visioner gällande ökad kraft och funktion (Cremeans-

Smith, Boarts, Greene, & Delahanty, 2009). Detta behöver inte betyda att alla patienter måste 

bli elitidrottare efter en knäplastikoperation, men det visar hur viktigt där är med en vision. 



	   	   	   21	  

Det är inte många patienter som har visionen att bli rekordstark i lårets muskulatur, men 

kanske kan den isokinetiska träningen väcka tanken.  

 

Utifrån resultaten i denna pilotstudie anser författaren att tidig och aktiv rehabilitering med 

isokinetisk träning bör användas mer frekvent i rehabiliteringen utav knäprotespatienter. 

Detta bör också vara extra efterfrågat idag då både antalet knäartroplastiker och kravet på 

postoperativ prestationsförmåga fortsätter att öka (Kuster et. al., 2000). 
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Konklusion 
 
Denna pilotstudie ger indikationer på att tidig, aktiv rehabilitering som inkluderar isokinetisk 

träning är gynnsamt för nyopererade knäprotespatienter. En signifikant ökad styrka, rörlighet 

samt minskad smärta har kunnat påvisas i denna okontrollerade studie. Inga negativa effekter 

framkom på gruppen, vilket stödjer fortsatt klinisk och vetenskaplig utvärdering utav 

metoden. Större och kontrollerade studier behövs för att etablera fördelarna av denna 

intervention. Den här pilotstudien kan ligga till grund för vidare studier inom ämnet. Fler 

studier krävs även för att utvärdera de specifika effekterna utav isokinetisk träning som 

behandlingsmetod. 
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Bilaga 1 
 

Smärtskala (V AS-skala) 

 
Markera på smärtskalan nedan hur starkt du upplever smärtan 
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Bilaga 2 Informationsbrev till patient 
 

Information och förfrågan om medverkan i forskningsprojekt 
 
 

I sjukgymnastutbildningen vid Luleå Tekniska Universitet, Sverige, ingår under sista halvåret 

ett vetenskapligt examenarbete.  

Jag har valt att skriva mitt arbete om knäprotespatienter och isokinetisk träning här vid 

Rehacentrum Leukerbad. Studien pågår mellan början av september och slutet av december, 

därför har jag valt att inkludera de patienter som skrivs in på kliniken under september 

månad. 

 

En knäprotes förbättrar livskvalitén för de patienter som har levt med långdragna smärtor. 

Dock är det viktigt att också rehabiliteringen håller så hög nivå som möjligt. Detta för att 

kunna optimera funktions och kraftförmågan som i sin tur ger den nya knäleden bästa möjliga 

förutsättningar till en lång livslängd.  

 

Isokinetisk träning för knäpatienter utförs på vissa kliniker här i Schweiz och det med goda 

resultat. Därför vill jag belysa denna metod och utvärdera dess resultat vetenskapligt.  

Studien kommer gå ut på att sammanställa resultaten under träningsperioden samt analysera 

processen hos sjukgymnasten i fråga om smärta, rörlighet och gångtest. Alla dessa test och 

behandlingar är redan inkluderade i rehabiliteringen på Kliniken, så medverkan i denna studie 

kräver inga extra behandlingar, tester eller tid utöver det redan planerade schemat. 

 

Det finns inga krav för delaktighet i studien och det är självklart möjligt att avbryta 

medverkan när som helst under studiens gång. 

Studien kommer att publiceras på Luleå Tekniska Universitets hemsida. 

 

Jag godkänner medverkan i projektet   Lina Nilsson Balfe 

Namnförtydligande:      Examensarbete vid LTU 

        +46 798479005 

Underskrift (ej bindande):     
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Bilaga 3 
 
Tabell 1 beskriver resultaten före och efter studien gällande mobilitet, smärta och kraft för 
patient 1 
 
Patient 1 
Man 

Första tillfället Sista tillfället Förändring 

Mobilitet flexion 
Passiv 

60 90 30 

Mobilitet flexion  
A ktiv 

50 75 25 

Mobilitet  
extension 

-5 0 5 

Vas 1-10 5/10 2/10 3 

 
 
Tabell 2 beskriver resultaten före och efter studien gällande mobilitet, smärta och kraft för 
patient 2 
 
Patient 2 
Man 

Första tillfället Sista tillfället Förändring 

Mobilitet flexion 
Passiv 

55 120 65 

Mobilitet flexion  
A ktiv 

40 110 70 

Mobilitet 
extension 

0 0 0 

Vas 1-10 
 

2/10 1/10 1 

 
 
Tabell 3 beskriver resultaten före och efter studien gällande mobilitet, smärta och kraft för 
patient 3 
 
Patient 3 
K vinna 

Första tillfället Sista tillfället Förändring 

Mobilitet flexion 
Passiv 

80 115 35 

Mobilitet flexion  
A ktiv 

70 110 40 

Mobilitet 
extension 

0 0 0 

Vas 1-10 
 

2/10 0/10 2 

 
 
 
Tabell 4 beskriver resultaten före och efter studien gällande mobilitet, smärta och kraft för 
patient 4 
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Patient 4 
Man 

Första tillfället Sista tillfället Förändring 

Mobilitet flexion 
Passiv 

90 120 30 

Mobilitet flexion  
A ktiv 

90 120 30 

Mobilitet 
extension 

-10 0 10 

Vas 1-10 
 

2/10 0/10 2 

 
 
Tabell 5 beskriver resultaten före och efter studien gällande mobilitet, smärta och kraft för 
patient 5 
 
Patient 5 
K vinna 

Första tillfället Sista tillfället Förändring 

Mobilitet flexion 
Passiv 

70 110 40 

Mobilitet flexion  
A ktiv 

70 110 40 

Mobilitet 
extension 

-5 0 5 

Vas 1-10 
 

0/10 0/10 0 

 
 
 
Tabell 6 beskriver resultaten före och efter studien gällande mobilitet, smärta och kraft för 
patient 6 
 
Patient 6 
K vinna 

Första tillfället Sista tillfället Förändring 

Mobilitet flexion 
Passiv 

90 120 30 

Mobilitet flexion  
A ktiv 

80 120 40 

Mobilitet 
extension 

0 0 0 

Vas 1-10 
 

1/10 0/10 1 

 
 
 
Tabell 7 beskriver resultaten före och efter studien gällande mobilitet, smärta och kraft för 
patient 7 
 
Patient 7 Första tillfället Sista tillfället Förändring 
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K vinna 
Mobilitet flexion 
Passiv 

70 120 50 

Mobilitet flexion  
A ktiv 

60 120 60 

Mobilitet 
extension 

0 0 0 

Vas 1-10 
 

2/10 0/10 2 
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Bilaga 4 
Resultat för samtliga kraftmätningar: 
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Vecka	  1 Vecka	  2 Vecka	  3
Extension 95 135 225
Flexion 250 475 510
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Flexion 380 635 710

0

200

400

600

800
Jo
ul
e	  

Patient	  4	  

Vecka	  1 Vecka	  2 Vecka	  3
Extension 80 175 230
Flexion 115 220 510
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Extension 70 145 310
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Vecka	  1 Vecka	  2 Vecka	  3
Extension 110 145 215
Flexion 215 360 470
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