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Titel: Effekterna av åtta veckors artrosskola hos personer med höftledsartros och deras 

upplevelser av träningen och artrosskolan. 

 

Title: Effects of eight week osteoarthritis school for patients with hip joint osteoarthritis and 

their experience of exercise therapy and osteoarthritis related education. 

Sami Eskelinen 

 

ABSTRAKT 
Artros är sjukdomen med högst prevalens bland alla muskoskeletala störningar i världen. 

Höftleden är en av de strukturer som är mest utsatt. Träning och patientinformation har i 

tidigare studier visats ge positiva effekter gällande smärta, funktion och livskvalitet för 

patienter med höftledsartros. Artrosskolan används som en behandlingsform vid en 

vårdcentral i Norrbottens län. Effekterna av artrosskolan hos personer med höftledsartros och 

deras upplevelser av träningen och artrosskolan har inte tidigare studerats. Syfte: Syftet med 

denna studie var att undersöka om artrosskolan kan ge effekter hos personer med 

höftledsartros gällande symtom, ledstelhet, smärta, funktion i det dagliga livet, funktion vid 

idrotts- och fritidsaktiviteter samt livskvalitet. Syftet var även att undersöka och analysera 

deltagarnas upplevelser av träningen och artrosskolan. Metod och material: Studien är en 

pilotstudie med kvantitativ och kvalitativ del. Två patienter med höftledsartros deltog i 

studien. Fågeformuläret Hip Osteoarthritis Outcome Score (HOOS) användes innan och efter 

träningsperioden. Intervjuer utfördes med informanterna för att erhålla kvalitativa data. 

Resultat: Studien visade att patienterna erhöll tydliga förbättringar gällande symtom, 

ledstelhet, smärta, funktion i det dagliga livet, funktion vid fritids- och idrottsaktiviteter samt 

livskvalitet. Konklusion: Studien visar att det finns indikationer på att åtta veckors 

deltagande i artrosskolan kan ge effekter hos personer med höftledsartros gällande symtom, 

smärta, funktion i det dagliga livet, funktion vid fritids- och idrottsaktivitet samt livskvalitet.  

 

Sökord: Exercise, hip osteoarthritis, pain, physiotherapy, quality of life. 
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INTRODUKTION 
Artros är en ledsjukdom som karakteriseras av sviktande ledfunktion i synoviala leder med 

varierande grad av nedbrytning av ledbrosk, utväxt av benpålagringar, förändringar i 

brosknära ben och förtjocking av ledkapsel [1,2,3]. Artros är sjukdomen med högst prevalens 

bland alla muskoskeletala störningar i världen. Höftleden och knäleden är de mest utsatta 

strukturer för artros [4,5,6]. 

 

Fysisk funktion och fysisk aktivitet begränsas av höftledsartros och det kan följaktligen ha 

inverkan på livskvaliteten [6, 7]. Vanliga symtom vid höftledsartros är ledsmärta, ömhet, 

rörelseinskränkning, krepitationer och olika grader av lokal inflammation som kan påverka 

funktionen i det dagliga livet [8, 9, 11].  

 

Orsakerna till den ökade förekomsten av artros kan förklaras med de ökade livskraven som 

människorna utsätts för, den fysiska inaktiviteten och konsekvenserna av den ökade 

kroppsvikten som råder idag. Ålder och det genetiska anlaget är också riskfaktorer för artros. 

Artros kan även uppstå efter en fraktur i eller vid leden. Långvarigt, upprepad eller tung 

belastning är en riskfaktor för artros. Höftledsartros bör undersökas kliniskt och om möjligt 

skall radiologiska metoder som röntgen användas för att bekräfta diagnosen [3,10,11]. 

 

Träning på land eller i vatten har använts som den främsta interventionen för artros, träningen 

har bestått av ledspecifika rörlighetsövningar, styrketräning av musklerna kring höftleden och 

allmän konditionsträning. Träningen har utförts som hemträning eller träning som är 

övervakad av sjukgymnaster [12, 14]. Patientutbildning är en behandlingsform som 

rekommenderas för personer med artros. Det har visats att höftskola med patientutbildning 

gav bestående effekter sex månader efter höftskolans slut gällande minskad smärta och 

aktivitets begränsning samt ökad livskvalitet hos personer med höftdysfunktion [13].  

Träningens och informationens syfte är att höja livskvaliteten, lindra smärta och bibehålla 

eller förbättra rörlighet och funktion genom att stärka muskulaturen, förbättra ledstabiliteten 

och öka rörelseomfånget samt öka den aeroba konditionen. Dessa erhållna effekter kan hjälpa 

personen med höftledsartros att klara av kraven som det dagliga livet kräver [7, 14, 15].  

 

Det är oklart hur träningen ska utövas så att bästa möjliga effekter erhålls för patienter med 

höftledsartros. I de flesta studier har man undersökt både knä och höftledsartros och inte 
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avgränsad undersökningen av höftled [9]. I studien av Day et al. [8] visade det sig att sex 

veckors vattensjukgymnastik gav positiva effekter gällande smärta, ledstelhet, fysisk funktion 

och livskvalitet. I undersökningen inkluderas dock både personer med höftledsartros som 

knäledsartros [8]. Det behövs studier höftledsartros studeras separat för att kunna bedöma 

effekterna som träningen ger för personer med höftledsartros [9].  

 

År 1997 utvecklades ett specifikt träningsprogram �Hop With The Hip� för personer med 

höftledsartros. Det träningsprogrammet användes under åtta veckor för patienter med 

höftledsartros och det visade sig att smärtan och den fysiska funktionen förbättrades, men 

ingen höjning av livskvalitet förvärvdes [16]. Sex veckors övervakad hög intensiv träning för 

personer med knäledsartros har visats höja livskvaliteten [17]. 

 

Flera olika behandlingsmetoder har använts för att ta itu problemen som höftledsartros 

medför, med olika resultat som följd. Artrosskolan är en vetenskaplig utbildning om artros 

som bygger på vetenskapliga studier som har utförts av sjukgymnaster vid Spenshults sjukhus 

och andra artrosforskare i världen [18]. Träning kombinerad med patientutbildning har setts 

ge fördelaktiga effekter hos personer med knäledsartros gällande smärta [19].  

 

Forskningen som är grunden till artrosskolan har visats ge positiva effekter gällande 

livskvalitet, fysisk funktion och smärta hos personer med knäledsartros och höftledsartros. 

[13,16,17,19]. Artrosskolan som ska studeras har liknande, men annat upplägg än i tidigare 

studier och det är av intresse att undersöka om artrosskolan kan påverka patienter som deltar 

och även undersöka deras upplevelser av den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7

SYFTE 
Syftet med denna studie var att undersöka om en artrosskola kan påverka personer med 

höftledsartros gällande symtom, ledstelhet, smärta, ADL-funktion, funktion vid idrotts- och 

fritidsaktiviteter och livskvalitet. Syftet var även att undersöka och analysera deltagarnas 

upplevelser av träningen och artrosskolan. 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
Hur påverkar artrosskolan personer med höftledsartros när det gäller; 

o Symtom? 

o Ledstelhet? 

o Smärta? 

o ADL-funktion? 

o Funktion vid idrotts- och fritidsaktiviteter? 

 

Hur upplevde patienterna träningen? 

Hur upplevde patienterna artrosskolan i sin helhet?  

 

METOD 
 

Studien var en pilotstudie med en kvantitativ- och en kvalitativ del. Deltagarna i den här 

pilotstudien valdes från artrosskolan vid en vårdcentral i Norrbotten. I artrosskolan fanns vid 

tillfället endast tre patienter med höftledsartros. Patienterna skulle ha diagnosen höftledsartros 

bilateralt eller unilateralt och vara deltagare i artrosskolan. Diagnosen skulle vara bekräftad 

kliniskt eller radiologiskt. Personer som ingick i artrosskolan som inte hade diagnosen 

höftledsartros exkluderades från studien. En av informanterna testades inte med HOOS innan 

och efter artrosskolan, inga kvantitativa data kunde erhållas och således exkluderades 

personen från studien.  

 

Procedur 

En sjukgymnastikavdelning vid en vårdcentral i Norrbottens län, vilka har artrosskola, 

kontaktades. En förfrågan skickades till de ansvariga sjukgymnasterna för artrosskolan via e-

post om det var möjligt att genomföra studien med hjälp av dem. Sjukgymnasterna 
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accepterade förfrågan och verksamhetschefen vid vårdcentralen godkände projektets 

genomförande. 

 

Deltagarna i artrosskolan kom i kontakt med vårdcentralen via inremittering av olika 

sjukgymnaster. Dessa har erbjudits att börja träna i en grupp med andra personer som har 

diagnosen knäledsartros eller höftledsartros 

 

En vecka innan träningen startade i artrosskolan deltog patienterna i två informationsmöten 

där de ansvariga sjukgymnasterna lämnade information om artros, symtom, smärta, egenvård 

och träning. Informationsmöten var en del av artrosskolan. Träning i grupp startade andra 

veckan av artrosskolan. Utöver träningen vid vårdcentralen lämnades ett hemträningsprogram 

till deltagarna som var individanpassat gällande dosering och belastning. 

Hemträningsprogrammet bestod av samma övningar som utfördes vid vårdcentralen. 

 

Artrosskolan och dess träning är efter ett koncept framtaget av sjukgymnasterna vid 

Spenshults sjukhus. Träningen är samma för patienter med knäledsartros som höftledsartros.  

 

Träningsperioden för deltagande pågick totalt 7 veckor och totalt 14 träningspass 

genomfördes. Två gånger i veckan utfördes träningen och varje träningspass varade i 60 

minuter. De två första veckorna var två sjukgymnaster närvarande vid träningen som 

instruerade patienterna till korrekt utförande av övningar, därefter närvarade en sjukgymnast 

per tillfälle. Med korrekt utförande menades långsamt och kontrollerat med leden i rätt 

position det vill säga knäet i samma riktning som foten. Träningen utfördes i patientens egen 

takt. I träningen ingick uppvärmning vid träningscykel under viss tid, under första passet var 

tiden 7 min som successivt höjdes allt eftersom träningsperioden fortskrides.  

 

Träningen bestod av träning i olika stationer, i varje station ingick en övning. Totalt 13 

övningar genomfördes under ett träningspass. Varje övning utfördes 2 gånger och durationen 

för varje set var 1 minut. Upplägget av träningen beskrivs i bilaga 1. Träningspasset 

avslutades med stretching av hamstrings, quadriceps, iliopsoas, triceps surae och utsida 

lår/höftmuskulatur. 
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Författaren besökte vårdcentralen där träningen ägde rum. Under besöket vid vårdcentralen 

undersökte författaren övningar som användes i träningen, övningarna antecknades ned. Den 

ansvariga sjukgymnasten som var närvarande vid träningstillfället kompletterade med 

övningsdetaljer för att erhålla korrekt information angående övningars utförande.  

 

Ett frågeformulär tilldelades till patienterna innan och efter artrosskolan. Frågeformuläret var 

Hip Disability And Osteoarthritis Outcome Score (bilaga 2). Mätinstrumentet är validets- och 

reliabilitetstestat (bilaga 3). Vårdcentralen ansvarade för att patienterna fyllde i HOOS innan 

och efter artrosskolan. Patienterna som deltog i artrosskolan fyllde i frågeformuläret innan och 

efter artrosskolan. I frågeformuläret frågades om symtom, ledstelhet, smärta, ADL-funktion, 

fritid och idrottsaktiviteter samt livskvalitet. Syftet med frågeformuläret var att erhålla 

kvantitativ data som skulle användas i studien för att svara på projektets frågeställning.  

 

En intervjuguide användes för det ändamålet (bilaga 4). Intervjuguiden bestod av öppna 

frågor gällande symtom, ledstelhet, smärta, ADL-funktion, fritid och idrottsaktivitet samt 

livskvalitet men även frågor om upplevelser av träningen i artrosskolan och artrosskolan i sin 

stora helhet.  

 

Huvudsyftet med den kvalitativa intervjun var att få så exakt beskrivning som möjligt av vad 

patienterna upplever när det gäller träning och artrosskolan. En del felkällor kan förekomma 

vid intervjuer. Rummet där intervjun utförs har betydelse. Det är viktigt att det är ostört i 

rummet där intervjun äger rum. Ett rum som inte är ostört kan leda till att ärliga svar undviks 

[20]. Intervjun genomfördes ostört i ett rum som var isolerat från oljud med båda 

informanterna, en åt gången. I intervjun försökte intervjuaren vara neutral men ändå nära och 

känslig för informanternas budskap. Om intervjuaren överför sina egna tankar till 

informanterna vid intervjutillfället kan trovärdigheten gå förlorad i den kvalitativa 

forskningsintervjun [20]. 

 

 

Efter träningsperiodens slut samlade författaren in datamaterialet som bestod av resultaten 

från frågeformuläret HOOS. En intervju genomfördes med varje försöksperson enligt 

frågeguiden. Varje intervjutillfälle varade mellan 30-45 minuter. Samtliga patienterna 

intervjuades i vårdcentralens lokaler i enrum. Intervjun spelades in med en digital 
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inspelningsapparat. Under intervjun fick patienterna vidareutveckla sina åsikter gällande de 

olika variablerna som de besvarade i HOOS frågeformuläret och även berätta om sina 

upplevelser gällande träningen och artrosskolan i sin helhet. Följdfrågor ställdes under 

intervjun. Den inspelade intervjun transkripterades i datorprogrammet Microsoft Office Word. 

Innehållsanalys genomfördes efter att transkriptionen var slutförd. Datainsamlingen utfördes 

enligt riktlinjer som är beskrivna enligt Olsson och Sörensen [20]. 
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Dataanalys 

 

Analysen av data utfördes genom kvalitativ innehållsanalys enligt Burnard [21]. Syftet var att 

identifiera budskapet som förmedlades i texten. Datanalysen genomfördes enligt Burnards 14 

steg med vissa modifieringar [21]. 

 

1. Inspelning av intervju. Intervjuerna inspelades med en digital röstinspelningsapparat. 

 

2. Transkribering av data. Intervjuerna transkriberades ordagrant.   

 

3. Ta ut meningsbärande enheter ur material. Det transkriberade materialet granskades. 

Utifrån detta uttogs meningsbärande enheter som var relaterade till syftet. Totalt 

erhölls 62 meningsbärande enheter.  

 

4. Kondensiering. Meningsbärande enheterna kondensierades.  

 

5. Kodning utifrån kondenserat material. Koder skapades utifrån det kondenserade 

meningsbärande enheterna för att erhålla en mer övergripande förståelse över 

innehållet. 

 

6.  Underkategorier skapades utifrån kodning. Koder med gemensam kontenta delades in 

i en underkategori.  

 

      7-9. Validetsprövning och markering av stycken med understrykningspenna.  

  Utfördes inte på grund av att författaren genomförde arbetet själv.  

 

10-11. Uppställning av material i tabellform. En tabell skapades med exempel på 

meningsbärandeenhet, kondensering, underkategori och kategori (tabell 1) Kategorierna 

och underkategorierna redovisas i en tabell under resultatdelen (tabell 5). 

 

12. Informanternas kontroll av material i tabellform. Detta kan uteslutas enligt Kvale 

eftersom det kan medföra att informanterna vill utelämna eller formulera om sina 

uttalanden [21]. 
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13. Analys av data. Materialet analyserades för att hitta citat som stärkte 

underkategorierna i resultatet.  

14. Presentation av resultat och diskussion. Resultat och diskussion presenterades separat. 

Resultatet stärktes med citat. 

 

 
Tabell 1: Exempel på analysprocessen 

 

Meningsbärande 
enhet  

Kondensering  Kodning  Underkategori  Kategori  

När jag fick ondare för 
ett år sen, så var 
liksom att jag drog 
tillbaka lite det här 
med träningen. Började 
fundera om det är 
skadligt att träna, har 
det blivit försämrad, 
därför har det varit 
jättebra det här med 
informationen och 
träning, och man ser att 
det går att bli bättre. 

När jag fick mer 
smärta ett år så 
drog tillbaka lite på 
träningen. Tänkte 
om det är skadligt 
att träna och att det 
blir sämre. 
Informationen och 
träningen har varit 
betydelsefulla för 
att få veta att det 
får göra ont och att 
det går att bli bättre 

Drog tillbaka på 
träningen� 
 
 
Skadligt att 
träna� 
 
 
Information och 
träningen 
betydelsefulla
� 
 
Veta att det får 
göra ont� 

Smärta Informationen
s betydelse 
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ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
I förfrågan om deltagandet i studien fick informanterna muntlig och skriftlig information 

(bilaga 5). Information lämnades om att det var frivilligt att delta i studien och att de när som 

helst under studiens gång kunde avbryta sitt deltagande. Informanterna informerades om att 

deras enkätresultat skulle behandlas anonymt och skulle förstöras efter att de hade förts in i ett 

datorprogram. Muntlig och skriftlig information lämnades om att en intervju skulle 

genomföras där de skulle få berätta om sina upplevelser av artrosskolan och kan ge mer 

utförlig information gällande de frågor som behandlats i enkäten. Muntlig information gavs 

att intervjun skulle spelas in men förstöras efter det att informationen transkriberades. 

Materialet som erhölls från intervjun var anonymt och de ansvariga sjukgymnasterna kodade 

personer så att inga personuppgifter erhölls. Materialet förvarades på säkert ställe så att inga 

obehöriga skulle kom åt det, förutom de ansvariga sjukgymnasterna och författaren. Relevant 

information som besvarade frågeställningar valdes ut av författaren och användes i 

slutrapporten. Skriftligt samtycke erhölls av samtliga informanter (2010-03-25). 

Studien blev godkänd av etiska kommittén vid institutionen för hälsovetenskap vid Luleå 

tekniska universitet.  
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RESULTAT 
 

Kvantitativ del 

Resultaten av frågeformulären som patienterna svarade på gav kvantitativ data. 

 

Specifika data för informanter före interventionen redovisas i tabell 2. Resultaten är erhållna 

från Hip Disability And Osteoarthritis Outcome Score (HOOS). Skalan går från 1-100 där 100 

är det högsta värdet och innebär bästa tänkbara situation.  

 
Tabell 2: HOOS resultat innan interventionen 
Informanter  S P ADL S&R QOL 
A   45 47,5 44,2 50 56,25 
B   70 63 62 31 56,25 
S (Symptom/Stelhet), P (Smärta) ADL (ADL-funktion), S&R (Funktion vid idrotts- och fritidsaktiviteter), QOL 
(Livskvalitet) 
 

Åtta veckors deltagande i artrosskolan, minskade graden av smärta, förbättrade ADL-

funktionen, förbättrade funktionen vid idrotts- och fritidsaktiviteter samt höjde livskvalitet hos 

båda informanterna. Förbättringar gällande symtom stelhet fanns hos en av informanterna, 

inga försämringar påvisades efter åtta veckors deltagande i artrosskolan. Specifik data för 

informanter efter interventionen redovisas i tabell 3. Resultaten visade att patienterna 

förbättrades gällande alla subskalor. Patienten B erhöll inga förbättringar gällande 

symptom/stelhet.  (Tabell 3).  
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Tabell 3: HOOS resultat efter interventionen 
Informanter  S P ADL S&R QOL 
A   85 77,5 85,3 75 81,25 
B   70 72,5 82,5 68,75 81,25 
S (Symptom/Stelhet), P (Smärta), ADL (ADL-funktion), S&R (Funktion vid Idrotts- och fritidsaktiviteter), QOL 
(Livskvalitet). 
 
 
Tabell 4: Procentuella förändringar % efter interventionen. 
Informanter  S  P  ADL  S&R  QOL 
A   +89%  +63%  +93%  +50%  +44%  
B   +-0  +15%  +33%  +12%  +44%  
S (Symptom/Stelhet), P (Smärta), ADL (ADL-funktion), S&R (Funktion vid Idrotts- och fritids aktiviteter), 
QOL (Livskvalitet). + är förbättringar efter interventionen, +- ingen skillnad.  
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Kvalitativ del 

Analysen av intervjuerna resulterade i fyra kategorier �Förbättrade effekter efter deltagande i 

artrosskolan�, �Träningens betydelse i artrosskolan�,  �Informationens betydelse i 

artrosskolan�, och  � Att träna i grupp� . Varje citat betecknas i slutet med en bokstav från A 

till B utifrån vilken intervju citatet är hämtat ifrån. 

 
Tabell 5 Resultat uppdelat i kategorier och underkatergorier 

Kategori Underkategori 
Effekter av artrosskolan Stelhet 

Vardagliga aktiviteter 
Smärta 

Träningens betydelse i artrosskolan Förbättringar 
Informationens betydelse i artrosskolan Operation  

Smärta 
Att träna i grupp Motivation 
 

 

Effekter av artrosskolan 
Under denna kategori återvinns underkategorierna �Smärta�, �Vardagliga aktiviteter� och. 

�Stelhet.� 

 

Stelhet 

Upplevelsen av stelhet efter längre tid av sittande har avtagit för informanterna, vilket lett till 

att tiden det tar för kroppen att komma igång efter stillasittande har minskat. 

 
�Det är när man har suttit och varit stel när man har stigit upp. Det är det det har blivit bättre.� (A) 

 

�Om jag sitter ner till exempel om jag kör bil jättelängre stund och ska ut ur bilen. Då är jag mera stel. Men det 

här också har blivit bättre, jag kommer igång fortare. Så att det känns mycket bättre.� (B) 

 
Vardagliga aktiviteter 

Aktiviteter som utförs i vardagen och även fysisk aktivitet har förbättrats efter deltagandet i 

artrosskolan. Vardagen har blivit bättre och därmed har livskvaliteten höjts. Fysisk aktivitet 

som att springa och cykla har blivit enklare att utföra vilket har medfört att längre promenader 

kan genomföras. Olika funktionella rörelser i vardagen har förbättrats som att gå uppför 

trappor. Tidigare har det funnits en viss osäkerhetskänsla och svaghet vid trappuppstigning. 
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Tidigare har haltande gång förekommit efter fysisk aktivitet något som upphört efter 

artrosskolan.  

 
�Det är ju mycket det här i vardagen. Det är väl det som man upplever har blivit bäst och som gör att 

livskvalitén har blivit bättre� (B) 

 

�Just cyklingen är också bra. Förut första gången jag cyklade förra året, under vinteruppehållet hade jag 

jätteont i ljumsken, speciellt på vänster ben. Jag kunde inte sträcka ut ordentligt. Jag cyklade mycket förra 

sommaren också, så det har blivit bättre� (B) 

 

�Samma när jag har en trappa upp där jag bor och jag har ställt bilen hemma och man har handlat och går med 

kassar och det gör ont vid varje steg man tar. Då det har tryckt på det högra benet. Det har också blivit bättre.� 

(A) 

 

Smärta 

Informanterna upplever mindre smärta efter deltagandet i artrosskolan. De hade inte ont i 

samma utsträckning som tidigare. Livet känns mycket roligare och lättare när smärtan har 

reducerats. I vardagliga aktiviteter påminns inte smärtan i samma omfattning som innan 

anslutning till artrosskolan.  

 
� Jag tycker att jag har fått mindre smärta. Inte lika mycket längre.� (B) 

 

�Ja, nu asså det känns ju mycket roligare och lättare när man har mindre ont. Helt allmänt bara att man känner 

sig bättre. Det tar inte emot allting man ska göra� (A) 

 

�Eh ne men asså i vardagen när man gör hemsysslorna hemma och sådära. Så brukar jag tänka oj, jag har inte 

ont. Då brukar jag känna så här att komma på mig själv att idag har jag knappt känt någonting� (B) 
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Träningens betydelse i artrosskolan 
Under denna kategori återvinns underkategorin �Förbättrade träningseffekterr� 

 

Förbättrade träningseffekter 

Informanterna upplever förbättringar som har sin grund i träningen som har bedrivits. En av 

dem hade tidigare utfört en annan typ av träning och upplever att träningen i artrosskolan har 

gett bättre verkan. Det är ingenting annat än träningen som tyder på att det skulle ha gett de 

erhållna förbättringarna. Antalet träningstillfällen var betydande för en av informanterna.  

 
�Men, jag har jag har hållt på med mycket träning hemma också. Jag har ju motionscykel och jag promenerar 

hemma. Det här har gjort största verkan, det har ju det. De här veckorna.� (A) 

 

�Det är väl fjorton gånger, fjorton gånger ja. Om jag har rätt ja. Så att det har gett jättestor effekt för mig.� (B) 

 

Informationens betydelse i artrosskolan 
Under denna kategori återvinns underkategorierna �Smärta� och �Operation� 

 
Smärta 

Information som gavs i artrosskolan om att det får göra ont när man tränar har varit 

betydelsefullt för en av informanterna. Tidigare fanns en insikt om att det blir värre av att 

träna och då uteblev träningen.  

 
� Har varit bra att få höra att det är inte farligt. För att i innan så trodde man att det blir värre om det smärtar 

så här eller om det blir.� (B) 

 

� När jag fick ondare för ett år sen, så var liksom att jag drog tillbaka lite det här med träningen. Började 

fundera om det är skadligt att träna, har det blivit försämrad, därför har det varit jättebra det här med 

informationen och träning, och man ser att det går att bli bättre.� (B) 

 

 
Operation 

Informationen som gavs i artrosskolan om att man det finns en risk med operationen när man 

har diagnosen och man kan förskjuta den med träningen var väsentligt för en av 

informanterna. Det ökade motivationen till träning. 
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�Förut när man såg att du har ju artros, då visste vad man har framför sig och då blir det operation så 

småningom. Nu ser jag att det hjälper och träna. Så, det är jättebra.� (B) 

 

�Jag tyckte att det var som bra, jag tog som med mig de dära bitarna. Och så just. Och förklara och att just det 

här med operation att det finns en viss risk och att man blir motiverad att träna och försöka skjuta fram 

operationen till framtiden.� (B) 

 
Att träna i grupp 
Under denna kategori återvinns underkategorin �Motivation� 

 

Motivation 

Att träna i grupp har varit betydande för informanterna. Upplevelsen av att bli motiverad av 

att träna i grupp har funnits och det har gett effekter för en av informanterna.  

 
�Just i gruppen blir man peppad av varandra.� (A) 

 

�Det här med att träna i grupp har gett mycket för mig i alla fall.� (B) 
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RESULTATDISKUSSION 
Sammanfattningsvis visade det sig i enkätundersökningen att patienter med höftledsartros fick 

effekter av åtta veckors deltagande i artrosskolan gällande symtom, stelhet, smärta, ADL-

funktion, funktion vid idrotts- och fritidsaktiviteter samt livskvaliteten.  

 

Problemet med tidigare forskning där man har undersökt effekterna av träningen hos personer 

med höftledsartros har varit att man har undersökt höft- och knäartros tillsammans utan att 

särskilja effekterna från varandra [9].  

 

Forskningen som är basen till artrosskolan som bedrivs vid en vårdcentral i Norrbottens län 

har dock visat goda resultat av träning och information för personer med höftledsartros 

gällande smärta, fysisk funktion och livskvalitet [13, 16, 19].  

 

Livskvaliteten förbättrades i denna studie för de två patienter som deltog. En av informanterna 

nämner höjd livskvalitet som möjligtvis kan ha sin orsak i att upplevelsen att vardagen har 

blivit bättre. Det framkom tydligt i enkätstudien att samma person hade höjt sina värden 

gällande ADL-funktion efter åtta veckors deltagande i artrosskolan. Resultatet visade att 

patienterna erhöll varierande effekter gällande subskalorna som finns i 

utvärderingsinstrumentet. 

 

Detta stöds av Thorstensson et al. [17], som studerade personer med knäledsartros, erhöll 

personerna höjd livskvalitet. I den undersökningen tillämpades samma träningsmetod som vid 

träningen i artrosskolan som utvärderades i den här studien. Knee osteoarthritis outcome score 

(KOOS) användes som utvärderingsinstrument i den studien, motsvarande HOOS för 

knäledsartros. Korttidseffekterna studerades och betydligt fler (n=14) personer deltog i den 

studien. I denna studie undersöktes även effekterna efter sex veckors och sex månaders 

träning och de studerade var diagnostiserade med knäledsartros grad III som var bekräftad 

med radiologiska metoder. Graden av höftledsartros var okänd hos personer som deltog i den 

här utvärderingsstudien. Det kan antas att graden av artros kan påverka vilka effekterna man 

kan få av träningen och informationen samt det kan antas det finns en skillnad mellan 

knäledsartros och höftledsartros gällande effekter.  

I Thorstensson et al.�s studie [17] tränade personer endast i sex veckor, vilket var en vecka 

kortare än i denna studie om effekterna av artrosskolan för personer med höftledsartros. 
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Enkätsvaren som erhölls i denna studie är inte representativt för populationen med tanke på 

att lågt antal studiedeltagare deltog och ingen kontrollgrupp fanns tillgänglig. Man bör inte 

generalisera att livskvaliteten ökas av åtta veckors deltagande i artrosskolan hos personer med 

höftledsartros. Resultatet indikerar dock att deltagande i artrosskolan kan leda till höjd 

livskvalitet, men fler studier behövs med fler deltagare och en kontrollgrupp för att kunna 

bekräfta att så är fallet.  

 

I andra studier som är basen till artrosskolan har man riktat sig mot personer med 

höftledsartros [13, 16, 19]. I dessa studier har förbättrade effekter gällande smärta, 

livskvalitet, aktivitets begränsning och fysisk funktion erhållits. Upplägget i träningen har 

skiljt sig från den träningen som genomfördes i artrosskolan för personer med höftledsartros. 

 

Resultatet visade att patienterna förbättrades gällande smärta och ADL-funktion. I en studie 

av Tak et al. [16] kombinerades träning och information. Övningar som användes i träningen 

var benpress i träningsmaskin, liggande benlyft, bålrotation sittande, knäböj med hopp, 

latsdrag, löpband, dragmaskiner och promenader. Upplägget bestod av träning 1 gång i 

veckan i grupp med en sjukgymnast som instruktör. Uppvärmning ingick i träningen. Även 

information om artros, träning och riskfaktorer, hemträningsprogram, personliga ergonomiska 

råd av en arbetsterapeut och dietiska råd av dietist lämnades till studiedeltagarna. Statistisk 

signifikant skillnad utvanns i interventionsgruppen gällande smärta och fysisk funktion.  

 

Innehållet i artrosskolan som utvärderades skiljde sig markant gentemot Tak et al.�s studie, 

träningen bedrevs 2 gånger i veckan och övningarna var annorlunda dessutom lämnades inga 

personliga ergonomiska råd eller dietiska råd av en arbetsterapeut respektive dietist. 

Upplägget gällande träning och information var lika. Det kan antas att träna två gånger i 

veckan ger bättre resultat än att träna en gång i veckan som deltagarna i Taks studie utövade.  

 

Det låga antalet deltagare i författarens studie medförde att inga statistiska beräkningar kunde 

göras. I Tak et al.�s [16] studie bevisades att det fanns statistisk signifikans gällande smärta 

och funktion mellan interventionsgruppen och kontrollgrupp, fördel för det förstnämnda. Vi 

kan dock vara eniga om att smärtan kan reduceras med träning och information.  

Intervjuunderlaget i denna studie indikerar att informanterna har fått mindre smärta efter 

deltagande i artrosskolan, vilket kan relateras till informationen som lämnades i artrosskolan 
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om smärta. I denna studie visade det sig att information om att det får göra ont är betydande 

för reducerad smärta.  

 

Gällande den förbättrade funktionen, så är det svårt att dra några slutsatser. Det verkar dock 

finnas indikationer på att smärtan kan lindras med träning och information och det kan ha sin 

grund i informationen som lämnades. Resultaten i pilotstudien av Klässbo [13] stärker 

påståendet att smärtan kan minskas med patientinformation för personer med höftdysfunktion. 

Även förbättringar gällande livskvaliteten och aktivetsbegränsningar. Minskad smärta har 

setts i en studie av De Jong. [19] där interventionen var liknande som vid artrosskolan som 

utvärderades i den här studien. Information innan träningen startade lämnades vid ett tillfälle. 

Informationen bestod av hälsoutbildning och personlig ergonomi i hemmiljön. I artrosskolan 

tillägnades två tillfällen till information om artros, symtom, smärta, egenvård och träning. 

Träningen i De Jongs studie var likartad som i Taks studie [16]. I sammanfattningsvis kan 

man dra slutsatsen att resultaten som erhölls i den här pilotstudien där personer som deltog i 

artosskolan utvärderades var samma som i de andra studier där interventionen kombination 

träning och information eller endast träning tillämpades. Framförallt effekterna gällande 

smärta och livskvalitet.  

 

Genom intervjuerna i den här studien, vilka gick ut på att studera studiedeltagarnas 

upplevelser av träning och artrosskolan, kunde man få en insikt om hur smärta och livskvalitet 

kan förbättras när man får träna och få information om smärta, symtom, artros, egenvård och 

träning.  

 

Träning i grupp upplevdes även som motivationshöjande för träning. Även informationen om 

att man kan förskjuta en potentiell höftledspoperation med träningen ökade motivation för 

träning. Det kan antas att deltagarna i den här studien erhöll goda effekter gällande samtliga 

subskalor i utvärderingsinstrumentet och motivation att träna kan möjligtvis ha gett den 

inverkan. Målet med studien var inte att söka svar om träning i grupp och information om 

operation ökar motivationen till träning. Det kan ses som en möjlighet att kunna undersöka 

detta eftersom det indikerar att så är fallet.   

 

Syftet med träningen för personer med höftledsartros är att lindra smärta och bibehålla eller 

förbättra rörlighet och funktion genom att stärka muskulaturen. [7,14]. I alla studier användes 

träning som stärker muskulaturen inklusive i den här pilotstudien utförd av författaren. 
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Funktionen förbättrades i det dagliga livet och smärtan minskade, det kan antas det är förtjänst 

av träningens effekter, det är även någonting som informanterna påpekar. Resultaten i denna 

studie antyder att stelheten som ingick i symtomdelen i utvärderingsinstrumentet visar 

förbättringar det kan vara svårt att skilja om det var symtomen eller stelheten som 

förbättrades. I intervjuerna framkom att stelheten efter längre tids sittande har avtagit.  

 
Den praktiska nyttan som fås av den här pilotstudien är att träning och information som 

lämnades i artrosskolan kan ge fördelar för personer med höftledsartros, framförallt gällande 

smärta och livskvalitet. Smärta och livskvalitet har förbättrats i andra studier som använder 

liknande interventioner som har använts i den här studien. Det stärker påståendet att träning i 

kombination med information, enbart information eller träning kan ge fördelar för personer 

med höftledsatros. Studien indikerar att stelheten och ADL-funktionen kan förbättras med 

träning och information som ingick i artrosskolan samt att genom att förbättra funktionen i det 

dagliga livet så kan man uppnå höjd livskvalitet. 

 

METODDISKUSSION 

 
Antalet enkäter var alltför få till antalet för att kunna göra statistiska analyser [20]. Patienterna 

var endast två stycken och det medförde att resultaten från den kvantitativa undersökningen 

inte går att generalisera [20]. Resultaten indikerar dock på att förbättringar kan fås genom 

artrosskolan gällande symtom, stelhet, smärta, ADL-funktion och funktion vid fritids och 

idrottsaktiviter samt livskvalitet. Deltagarna i studien borde ha varit fler och en kontrollgrupp 

borde ha varit med för att räkna ut medelvärdet, standardavvikelsen och den statistiska 

signifikansen. Detta var omöjligt i det här fallet. Resultaten kan motivera till att undersöka om 

samma goda resultat hade erhållits, som i den här pilotstudien med fler deltagare och en 

kontrollgrupp. 

 

Intervjuerna bearbetades enligt Burnards deskriptiva analysmodell [21]. Denna modell 

användes då den är indelad i olika steg och är överskådlig. Det som inte kunde genomföras 

var steg 6 och 7 som var validitetsprövning eftersom underkategorier skulle läsas av flera som 

var delaktiga i studien och senare skulle innehållet diskuteras med varandra. Författaren 

utförde studien själv, så det var omöjligt att tillämpa de två stegen. Den ursprungliga 

planeringen av arbetet innefattade inte den kvalitativa metodens användande. Det medförde 
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problem att frågorna som ställdes till informanterna inte validitetstestades på grund av 

tidsbrist. Frågorna godkändes dock av en erfaren professor inom kvalitativ metod.  

 

 
För att uppnå studiens syfte och få svar på frågeställningen användes både kvantitativa och 

kvalitativa metoder för att samla in data. Frågeformuläret HOOS användes för att samla in 

kvantitativ data och intervjuer enligt en frågeguide användes för att samla in kvalitativ data. 

Frågeformulär och intervjuer är accepterade tillvägagångssätt för att samla in kvantitativ 

respektive kvalitativ data [20].  

 

Det viktiga innan man börjar samla in kvantitativa data är att undersöka om det redan finns 

validerade frågeformulär som studerar frågeområdet. Det är bättre att använda dessa än att 

försöka arbeta fram ett eget oprövat instrument [20]. Hip Osteoarthritis Outcome Score är en 

valid enkät som täckte frågorna som var relevanta för studiens syfte. Enkäten används redan i 

artrosskolan och det underlättade datainsamlingen. Personerna som deltog i studien fyllde i 

enkäten innan och efter träningsperioden. Författaren var inte närvarande när enkäten 

besvarades. Det är oklart hur enkäten besvarades, om personerna fick hjälp med att tolka 

frågorna och fylla i svaren eller om det genomfördes självständigt.  

 

Validiteten är en svaghet i den kvalitativa delen av studien. Om studien ska utvecklas så kan 

det antas att fler än en person behövs för att vara med och utföra studien för att 

validitetsprövningen ska vara möjligt som Burnard beskriver [21].  I planeringsfasen bör det 

noggrant beskrivas att den kvalitativa metoden ska användas för att undvika svårigheter som 

att testa frågorna som ställs till informanterna.  

 

Studiedeltagarna var personer med medicinsk diagnos, därför krävdes en etisk ansökan som 

godkändes av etiska kommittén vid institution för hälsovetenskap i Luleå tekniska universitet. 

Den skriftliga informationen som lämnades till informanterna kunde ha innehållit information 

om att intervjun spelades in, men informanterna samtyckte ändå till deltagandet när de fick 

muntlig information om detta. 
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KONKLUSION 

 
Denna pilotstudie visar att det finns indikationer på att åtta veckors deltagande i artrosskolan 

kan ge positiva effekter hos personer med höftledsartros i form av minskad smärta, förbättrad 

ADL-funktion och påverka fritids- och idrottsaktivitet samt livskvalitet positivt. Atrosskolan i 

sin helhet samt träning och information har enligt deltagarna medverkat till förbättringarna. 

Att träna i grupp och få informationen om att träning kan förskjuta en potentiell operation kan 

ha ökat motivationen till träning.  
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BILAGA 1 
 
TRÄNING I ARTROSGRUPPEN 
 
14 träningstillfällen 
60min per gång 
 
Första veckan, två pass med teori artros, symptom, smärta, egenvård och träning. 
 
Upplägg: 
 
Cykling 7min första träningspass. Längden av cyklingen ökas successivt och är 
individanpassad.  
 
Stationsträning: 13 övningar 
 
1. Knäböj med händerna vid sidan av kroppen. 
2. Utfallssteg. Belastningen stegras med att man håller i hantlar. 
3. Höftextension, överkroppen lutande på en bänk. 
4. Knäböjning med armarna i kors framför en stol. Syftet är att böja på knäna och höften men 
undvika att röra stolen. Belastningen stegras med att man utför knäböjning med ett ben. 
5. Utfallsteg på en pall.  
6. Höftextension med theraband. Två motstånd att välja emellan grönt och rött theraband. För 
benet rak bak. Obs! Håll ryggen rak. Utförs för vänster och höger ben. 
7. Tyngdöverföringar med lyft av ben. Stå tio i två med fötterna. Händerna bakom ryggen.  
8. Höftabduktion med theraband. Två motstång att välja emellan grönt och rött theraband. 
9.Uppstigning på en pall. Växelvis varannan fot. Belastningen ökas med att man ändrar 
pallhöjden. Två fötter ska vara på golvet samtidigt och två fötter ska vara på pall samtidigt.  
10. Bäckenlyft. Liggande på underlag. 
11. Balans på ett ben. Belastningen ökas succesivt. Start med att stå på golv, svårigheten ökas 
succesivt med att stå på en balanskudde. 
12. Magliggande höftextension/abduktion. Spänn sätesmusklerna och lyft det ena benet ca 
5cm. För sedan sakt det lyfta benet åt sidan. 
13. Enbens knäböj. 
 
 
Träning i egen takt:  
2 x 60s per övning. Med rätt utförande. Långsamt, kontrollerat och leden i rätt position. 
 
Avslutning: 
Stretching av Hamstrings, Quadriceps, Iliopsoas och Triceps Surae. 
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BILAGA 4 

 
INTERVJUGUIDEN 
 
Exempel på frågor som forskaren är intresserade av att diskutera med er. 
 
Är det något du vill berätta om symtomen? 
 
Är det något du mer du vill berätta om stelhet? 
 
Är det något du vill berätta om smärta? 
 
Är det något du vill berätta om fysisk funktion? 
 
Är det något du vill berätta om funktion, fritid och idrott? 
 
Är det något du vill berätta om livskvaliteten? 
 
Hur upplevde du träningen som ingick i artrosskolan? 
 
Hur upplevde du artrosskolan i sin helhet? 
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BILAGA 5 

 

Förfrågan om medverkan i studie 
 

Bakgrund 
Flera människor drabbas av höftledsartros idag, det leder till en rad olika konsekvenser som smärta, 
stelhet, nedsatt fysisk funktion och fysisk förmåga samt livskvalitet. Brosket i höftleden försvinner och 
sprickor bildas. Undersökningar har gjorts kring träning och höftledsartros med olika resultat, men det 
finns brist på riktlinjer hur träningen ska bedrivas för att man ska få bästa möjliga effekter av den. Det 
finns även inga studier gjorda där man undersöker patienternas upplevelser av gruppträningen.  
 
Syfte 
Syftet med studien är att undersöka om personer med höftledsartros kan förbättras, vad gäller 
smärta, ledstelhet, fysisk funktion, fysisk förmåga och livskvalitet, med specifik gruppträning. Även 
undersöka hur personerna upplever gruppträningen. 
 
Hur går studien till? 
Innan artrosskolan startade fick du fylla i frågeformulär angående din höftled, och du kommer att få 
fylla i dem igen efter träningsperioden.  
 
Om du ger ditt godkännande till att undertecknad får ta del av resultaten från frågeformuläret, så 
kommer din sjukgymnast att koda dina personuppgifter så att jag endast ser resultaten och inga 
personuppgifter. Frågeformulären kommer att förstöras efter det att de har först in i ett dataprogram. 
 
Efter att resultaten är insamlade kommer de att analyseras och diskuteras i relation till tidigare 
forskning kring träning och höftledsartros samt träningen som du deltog i. En intervju kommer även 
att genomföras, där du får öppet berätta om upplevelser av gruppträningen och berätta mer om de olika 
variablerna som togs upp i enkäten du fyllde i. Intervjun görs efter träningsperiodens slut och vi 
kommer överens om plats och tid som passar bägge parter. Intervjun beräknas ta ca 60min och 
kommer spelas in med en bandspelare. 
 
Studien är ett examensarbete av undertecknad vid sjukgymnastprogrammet vid Luleå tekniska 
universitet. Den färdiga studien kommer att publiceras och finnas tillgänglig på Luleå tekniska 
universitet, institutionen för hälsovetenskap (www.hv.ltu.se) från juni 2010.  
 
Genom att delta i denna studie skulle det kunna bli möjligt att utvärdera om personer med 
höftledsartros kan minska sin smärta, ledstelhet samt öka sin fysiska funktion, fysiska förmåga och 
livskvalitet genom att delta i denna typ av specifik gruppträning. 
 
Deltagande är frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta din medverkan utan att ange skäl utan 
att det påverkar din behandling/träning.  
Om du vill ha mer information om studien är du välkommen att kontakta någon av nedanstående 
personer. 
 
Med vänliga hälsningar 
 



Sami Eskelinen, sjukgymnaststudent                       
Luleå tekniska universitet 
0768-386213 
 
Handledare. Inger Jacobson 
Universitetslektor. 
Institutionen för hälsovetenskap 
Luleå tekniska universitet 
Tel: 0920-491000 (vx) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


