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Sjukgymnastiska behandlingsmetoder vid knäartros 

Physiotherapy treatments for osteoarthritis 

 

Elin Fällén 
Anna Winter 
LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 
Institutionen för hälsovetenskap 
 
Abstrakt 
 
Artros är en degenerativ ledsjukdom som innebär att brosket i leden successivt bryts ner. 
Knäartros anses vara ett vanligt tillstånd då 6-7% av befolkningen över 70 år är drabbade. Vid 
behandling börjar man icke-farmakologiskt, vidare farmakologiskt och som ett sista alternativ 
operation. Sjukgymnastik är en del av den icke-farmakologiska behandlingen som bestäms av 
patientens besvär och vilka funktionella krav som patienten har. Syfte: Att undersöka vilka 
behandlingsmetoder sjukgymnaster använder sig av vid behandling av sjukgymnastiskt 
bedömd eller diagnostiserad knäartros, upplevda behandlingseffekter samt på vilka grunder 
sjukgymnaster väljer behandlingsmetod. Metod: En enkätstudie riktad till 60 sjukgymnaster i 
sex olika städer i Sverige. Resultat: De mest frekvent använda behandlingsmetoderna var 
rörelseträning, styrketräning, fysisk aktivitet samt råd och regim. Av alla behandlingsmetoder 
sjukgymnasterna använder har de angett avsevärt fler positiva effekter än negativa effekter. 
Sjukgymnasterna väljer till stor del sin behandling på vetenskaplig grund. Slutsats: Aktiva 
behandlingsmetoder såsom styrketräning, rörelseträning och fysisk aktivitet, används mest 
frekvent och upplevs ha bäst effekter. Totalt 64% av behandlingarna är valda på vetenskaplig 
grund. 
 
Sökord: Behandling, Enkätstudie, Knäartros, Sjukgymnastik, Träning, Vetenskaplig grund. 
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1. Bakgrund  

 
Artros är en åldersrelaterad, degenerativ ledsjukdom som innebär att brosket i leden 

successivt bryts ner (1). Denna process tar lång tid, ofta tiotals år och processen kan delas in i 

olika stadier. I det första stadiet förloras ytskiktet på brosket i leden och i det sista stadiet har 

stora delar av leden förlorat allt sitt brosk och har börjat ändra form. Artros delas vanligen in i 

primär och sekundär artros, där den primära saknar orsak medan den sekundära beror på en 

tidigare skada, missbildning eller sjukdom. Yngre som drabbas av artros har oftast en 

bakomliggande orsak, t.ex. en tidigare ledbandsskada, det vill säga en sekundär artros. Artros 

kan drabba alla leder men påvisas oftast i fingrar, rygg, höft och knä (2). Gemensamma 

symtom som kan uppstå i alla leder är smärta, stelhet, rörelseinskränkning, svullnad, 

krepitationer (3) och så småningom deformering (2).  

 

Knäartros anses vara ett vanligt tillstånd då 6-7% av befolkningen över 70 år är drabbade, av 

dessa är två tredjedelar kvinnor. Frekvensen drabbade ökar redan vid 50-års ålder. Specifika 

symtom vid knäledartros är medial belastnings- och rörelsesmärta (4). Vid misstanke om 

knäartros bör man göra en undersökning som innehåller uppskattning av kroppsvikt, 

rörelsemätning, palpation av smärtlokalisation, mätning av muskelstyrka och test av 

ligamentens stabilitet (3).  

 

Vad gäller behandling bör man starta enligt ordningen icke-farmakologisk, farmakologisk och 

som ett sista alternativ operation. Den icke-farmakologiska behandlingen består av råd och 

regim, om nödvändigt viktreduktion, receptfria värktabletter, ortoser och sjukgymnastik. Som 

medicinsk behandling används bland annat NSAID och opioider (3). Operation är ett 

alternativ först när patienten haft svår smärta under en längre tid. När man väl valt att operera 

finns olika alternativ.  

• Tibiaosteotomi - där tas en kil ut och benet vinklas om. Denna metod utförs främst på 

yngre människor med medial artros. 

• Steloperation - utförs enbart vid svår leddestruktion. 

• Knäprotes - vanligen byts hela knäleden ut mot konstgjort material. (2) 

 

Sjukgymnastik är en del av den konservativa behandlingen som bestäms av patientens besvär 

och vilka funktionella krav som patienten har. Sjukgymnasten ansvarar för råd och regim, 

icke-farmakologisk smärtlindring, eventuella hjälpmedel samt instruktioner till träning (5).  
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Aktiv behandling 

I en studie (systematisk sammanställning) där fysisk aktivitet som behandling jämförs 

gentemot ingen behandling alls, visar sig fysisk aktivitet vara effektiv som behandling vid 

knäartros. Den fysiska aktiviteten som använts i studien är styrketräning, stretching och 

funktionell träning jämfört med ingen träning alls (6). 

 

Styrketräning av lårets muskulatur vid knäartros har i en studie visat på signifikant förbättring 

av rörlighet, gång och smärta i två olika träningsgrupper. I studien tränade ena gruppen 

progressiv styrketräning och den andra isokinetisk styrketräning (7). En randomiserad studie 

med 221 personer med knäartros visar att gruppen med patienter som fick träna styrketräning 

ökade sin styrka mer än en grupp som fick träna rörlighet (8). Styrketräning som tillägg till ett 

self-management program gav i en experimentell studie signifikant förbättring av knäflexion, 

trötthet, smärta och fysisk aktivitet hos en grupp knäartrospatienter jämfört med bara self-

management programmet (9). 

 

I en meta-analys studie ser man att vid behandling med enbart styrketräning får man positiva 

effekter som bland annat smärtreducering. Men för att få maximal effekt av styrketräningen är 

det nödvändigt att kombinera träningen med ett komplett träningsprogram som innefattar 

rörelseträning, styrketräning, funktionell balans samt fysisk aktivitet (10). 

 

Passiv behandling 

I en randomiserad kontrollerad studie (RCT), jämfördes akupunktur tillsammans med råd och 

träning med icke penetrerande akupunktur tillsammans med råd och träning för att se om 

smärtan minskade med hjälp av akupunkturbehandlingen i samband med de övriga 

behandlingarna. Det visade att man inte kunde se en signifikant minskad smärta med hjälp av 

akupunktur behandlingen framför den icke penetrerande akupunktur behandlingen (11). 

Farmakologisk behandling (diclofenac) och icke penetrerande akupunktur jämfördes med 

farmakologisk behandling i samband med akupunktur. Denna randomiserade kontrollerade 

studien visade att diclofenac tillsammans med akupunktur gav en signifikant förbättring vad 

gällde smärtreducering, rigiditet, fysisk funktion samt bättre hälsorelaterad kvalitet på livet 

(12).  

 

En RCT visar på att efter två veckors behandling med TENS, och fortfarande efter ytterligare 

två veckor, hade smärtan hos knäartrospatienter reducerats signifikant jämfört med en 
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kontrollgrupps (13). I en systematisk sammanställning är smärtreduktionen även kliniskt 

relevant jämfört med placebo (14) och den är statistiskt signifikant jämfört med placebo i en 

sammanställning av Osiri, Welch, Brosseau, Shea, McGowan, Tugwell och Wells (2000) 

(14). Interferens är en applicering av transkutan hög- eller lågfrekvent ström och är en form 

av TENS, de smärthämmande mekanismerna är de samma (15). 

 

Ultraljud ger ingen signifikant smärtlindring efter fyra veckors behandling enligt Bjordal, 

Johnson, Lopes-Martins, Bogen, Chow och Ljunggren (2007) i en systematisk 

sammanställning med 36 randomiserade placebo-kontrollerade studier (16). I en 

sammanställning av Robinson, Brosseau, Peterson, Shea, Tugwell och Wells (2001) 

sammanställdes RCT och kliniska studier och resultatet visade ingen signifikant förändring 

gällande smärta, ökad rörlighet eller ökad gånghastighet (17). 

 

En sammanställning av tre RCT visar att ismassage, i 20 minuter totalt 10 gånger, signifikant 

förbättrar quadricepsstyrkan, tiden att gå 50 feet och ökar rörligheten jämfört med en 

kontrollgrupp. Denna sammanställning visar även signifikant minskat ödem efter tio 

behandlingar med kyla jämfört med en kontrollgrupp. Ingen signifikans vad gäller smärta 

påvisades, varken efter en tre veckors behandlingsperiod eller vid uppföljning tre månader 

senare jämfört med en kontrollgrupp. Studierna i denna sammanställning hade små grupper 

och relativt låg metodologisk kvalitet (18). 

 

I Brosseau, Yonge, Robinson, Marchand, Judd, Wells och Tugwell´s review (2003) tar en 

studie upp värme som behandling för att minska ödem men ingen betydande klinisk skillnad 

kunde dock påvisas jämfört med en kontrollgrupp (18).  

 

Man fann i en randomiserad studie att laser i jämförelse med placebo inte gav någon effekt 

vid behandling av patienter med knäartros (19). 

 

Sjukgymnastens roll 

Sjukgymnastik är en viktig del vid behandling av artos och innefattar bland annat upplägg av 

ett passande träningsprogram. Träningen ska inriktas mot att reducera smärta samt att öka 

rörlighet och muskelstyrka. Vid upplägg av en behandlingsplan ska man försöka uppnå 

följande mål: reducera försvagning, öka styrkan, normalisera hållning och öka prestationen i 

dagliga aktiviteter. Det är även viktigt att förhindra leden från ytterligare skada genom att 
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reducera påfrestning och förebygga oförmåga genom att öka den dagliga fysiska aktiviteten 

och fysiska konditionen (20). 

 

2. Syfte 

 

Att undersöka vilka behandlingsmetoder sjukgymnaster använder sig av vid behandling av 

sjukgymnastiskt bedömd eller diagnostiserad knäartros, upplevda effekter samt på vilka 

grunder sjukgymnaster väljer behandlingsmetod. 

 

3. Metod 

 

3.1 Försökspersoner 

60 utvalda sjukgymnaster från sex städer i Sverige, tio sjukgymnaster från varje stad. Luleå, 

Östersund, Gävle, Kalmar, Göteborg och Lund valdes ut för att få en spridning i landet. 

Inklusionskriterierna var att försökspersonerna var legitimerade sjukgymnaster verksamma 

inom primärvården samt att de hade behandlat patienter med knäartros under de senaste två 

åren. 

 

3.2 Mätmetod 

En enkät (bilaga 2) konstruerades av författarna. Enkäten innefattar frågor om 

sjukgymnasternas bakgrund, behandlingsmetoder vid sjukgymnastiskt bedömd eller 

diagnostiserad knäartros, upplevda effekter samt på vilken grund de väljer sin behandling. 

Innan utskick testades enkäten på 10 sjukgymnaststudenter och reviderades därefter till dess 

slutgiltiga utseende. Frågorna i enkäten svarade mot frågeställningarna som ställts. 

Frågeformuläret är ej reliabilitets- eller validitetstestat. 

 

3.3 Procedur 

För att få fram adresser och telefonnummer till vårdcentralerna i respektive stad användes 

gula sidorna på sökmotorn www.eniro.se. Därefter kontaktades vårdcentralerna via telefon där 

receptionspersonalen uppgav namnen på sjukgymnasterna som arbetade på vårdcentralen. En 

personligt adresserad enkät skickades ut tillsammans med ett introduktionsbrev (bilaga 1) till 

de utvalda sjukgymnaster inom primärvården. För att veta vilka som svarade märktes 

svarskuverten med en kod så att ett påminnelsebrev kunde skickas ut till dem som inte svarat. 
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Enkäten skickades ut till sjukgymnaster i städerna Luleå, Östersund, Gävle, Kalmar, Göteborg 

och Lund. Totalt 60 enkäter skickades ut. Ett påminnelsebrev (bilaga 3) skickades ut till de 17 

sjukgymnaster som inte svarat efter två veckor. Totalt 50 (83%) av 60 utskickade enkäter 

besvarades. 

 

3.4 Dataanalys 

Insamlad data sammanställdes i Excel och överfördes till SPSS för bearbetning. Data 

presenteras som deskriptiv statistik i form av frekvensberäkningar. 
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4. Resultat 

 

4.1 Bakgrundsvariabler 

Av de 48 tillfrågade sjukgymnasterna som besvarade enkäten var 14 (28%) män och 34 (71%) 

kvinnor, födda mellan 1946 och 1979 (tabell 1).  

 

Tabell 1. Fördelning av födelseår (n=48). 

Årtionden Antal 

40-talet 5 

50-talet 15 

60-talet 18 

70-talet 10 

 

Sjukgymnasterna tog examen mellan åren 1965-2004 och de har jobbat 1-29 år inom 

primärvården. Som framgår av figur 1 har flest personer, 12 sjukgymnaster, utbildat sig i 

Lund medan fem har utbildat sig utomlands. 

 

Figur 1. Fördelning av utbildningsorter för sjukgymnastexamen. 
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4.2 Sjukgymnastiska behandlingsmetoder 

Behandlingsmetoderna är kategoriserade utefter om de är aktiva behandlingar, passiva 

behandlingar eller övriga åtgärder. Av de 48 tillfrågade sjukgymnasterna har 47 (98%) 

uppgett att de använder sig av styrketräning respektive fysisk aktivitet, 46 (96%) använder 

rörelseträning medan ingen har uppgett att de använder laserbehandling och scanlab. 

Variabeln ”Annat” står för ortopediska fotbäddar, terapigrepp inom manuellt lymfdränage, 

balans- och koordinationsträning samt ortos (tabell 2). 

 
Tabell 2. Hur många som använder respektive behandlingsmetod. 

Behandling Använder Aktiva 

behandlingar 

Passiva 

behandlingar 

Övriga 

åtgärder 

Råd och regim 47 (98%)   x 

Styrketräning 47 (98%) x   

Fysisk aktivitet, ex promenader. 47 (98%) x   

Rörelseträning 46 (96%) x   

TENS 36 (75%)  x  

Akupunktur/Elakupunktur 35 (73%)  x  

Töjningar 23 (48%)  x  

Traktion/Passiv mobilisering 17 (35%)  x  

Värme 8 (17%)  x  

Interferens 7 (15%)  x  

Ultraljud 6 (13%)  x  

Kyla 6 (13%)  x  

Annat 4 (8%)   x 

Laserbehandling 0 (0%)  x  

Scanlab 0 (0%)  x  

 

Sammanlagt är det totalt 97% av de tillfrågade sjukgymnasterna som använder sig av de 

aktiva behandlingsmetoderna styrketräning, fysisk aktivitet och rörelseträning. De passiva 

behandlingsmetoderna används sammanlagt av totalt 36% av sjukgymnasterna, inom den 

kategorin är det TENS och akupunktur som är vanligast. Det var 98% av de tillfrågade 

sjukgymnasterna som använde råd och regim som åtgärd i sin behandling. 
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4.3 Behandlingseffekter 

Sjukgymnasterna har angett vilken effekt de upplevt med de behandlingsmetoder de använder 

sig av, avseende smärta (tabell 3) respektive funktion (tabell 4). Svarsalternativen var positiv 

effekt, negativ effekt eller båda alternativen. 

 

47 av 48 (98%) sjukgymnaster använder styrketräning respektive rörelseträning och alla som 

använder dessa behandlingsmetoder upplever att de har positiva effekter av dessa 

behandlingar. På denna fråga fanns det möjlighet att kommentera sina svar och ange på vilket 

sätt effekterna visade sig, 18 (38%) av sjukgymnasterna valde att kommentera, och de angav 

att effekterna var: minskad smärta, minskad oro samt att patienten vågade röra sig och belasta 

mer. En återkommande negativ effekt var att patienten upplevde mer smärta initialt (tabell 3).  

 

Tabell 3. Behandlingseffekt avseende smärta (flera svarsalternativ fick anges, procentsatsen 

anges utifrån hur många som använder respektive behandlingsmetod). 

Behandling Använder Positiva Negativa 

Råd och regim 46 (96%) 45 (98%) 2 (4%) 

Rörelseträning 47 (98%) 47 (100%) 2 (4%) 

Styrketräning 47 (98%) 47 (100%) 3 (6%) 

Fysisk aktivitet, ex promenader 47 (98%) 46 (98%) 3 (6%) 

Ultraljud 6 (13%) 5 (83%) 2 (33%) 

Scanlab 0 (0%) - - 

Interferens 6 (13%) 6 (100%) 2 (33%) 

Laserbehandling 0 (0%) - - 

TENS 37 (77%) 37 (100%) 2 (5%) 

Traktion/passiv mobilisering 21 (44%) 20 (95%) 3 (14%) 

Värme 9 (19%) 9 (100%) 1 (11%) 

Kyla 7 (15%) 7 (100%) 1 (14%) 

Töjningar 24 (50%) 24 (100%) 2 (8%) 

Akupunktur/elakupunktur 36 (75%) 36 (100%) 3 (8%) 

Annat 6 (13%) 6 (100%) 0 (0%) 
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45 av 48 (94%) sjukgymnaster använder styrketräning respektive rörelseträning och 43 av 48 

(90%) använder fysisk aktivitet, alla sjukgymnaster som uppgett att de använder dessa 

behandlingar har angett att de har positiva effekter. De som har kommenterat sina effekter (13 

sjukgymnaster) har angett ökad rörlighet och bättre gångförmåga. Sju sjukgymnaster 

använder sig av kyla vid behandling avseende funktion men enbart tre har positiva 

behandlingseffekter likaså har bara sex av nio positiva effekter av behandling med värme 

(tabell 4).  

 

Tabell 4. Behandlingseffekt avseende funktion (flera svarsalternativ fick anges, procentsatsen 

anges utifrån hur många som använder respektive behandlingsmetod). 

Behandling Använder Positiva Negativa 

Råd och regim 39 (81%) 39 (100%) 0 (0%) 

Rörelseträning 45 (94%) 45 (100%) 1 (2%) 

Styrketräning 45 (94%) 45 (100%) 2 (4%) 

Fysisk aktivitet, ex promenader 43 (90%) 43 (100%) 2 (5%) 

Ultraljud 5 (10%) 4 (80%) 3 (60%) 

Scanlab 0 (0%) - - 

Interferens 5 (10%) 5 (100%) 2 (40%) 

Laserbehandling 0 (0%) - - 

TENS 32 (67%) 32 (100%) 2 (6%) 

Traktion/passiv mobilisering 14 (29%) 13 (93%) 3 (21%) 

Värme 9 (19%) 6 (67%) 4 (44%) 

Kyla 7 (15%) 3 (43%) 4 (57%) 

Töjningar 20 (42%) 19 (95%) 2 (10%) 

Akupunktur/elakupunktur 31 (65%) 31 (100%) 2 (6%) 

Annat 7 (15%) 7 (100%) 0 (0%) 
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4.4 Vad sjukgymnaster baserar sitt val av behandling på  

När sjukgymnasterna fick ange på vilken grund de väljer sina behandlingsmetoder angav 96% 

att de har vetenskaplig grund för att använda styrketräning. Andra metoder som många valt 

baserat på vetenskaplig grund är: fysisk aktivitet (89%), rörelseträning (85%) samt 

akupunktur (63%). Ingen av dem som använder sig av värme och ultraljud som 

behandlingsmetod har angett att de baserar sin behandling på vetenskaplig grund. Totalt har 

64% av de tillfrågade sjukgymnasterna angett att de väljer sin behandling baserat på 

vetenskaplig grund. De behandlingsmetoder som i störst utsträckning används baserat på 

beprövad erfarenhet är traktion, töjningar samt råd och regim. Totalt baserar 73% av de 

tillfrågade sjukgymnasterna sina behandlingar på beprövad erfarenhet. Vad gäller patientens 

upplevelse är det främst användandet av interferens, ultraljud och värme som baseras på det 

(tabell 5). 

 

Tabell 5. Grund till val av behandling (flera svarsalternativ fick anges, procentsatsen anges 

utifrån hur många som använder respektive behandlingsmetod). 

Behandling Använder Patientens 

upplevelse 

Beprövad 

erfarenhet 

Vetenskaplig 

grund 

Råd och regim 47 (98%) 20 (43%) 38 (81%) 28 (60%) 

Rörelseträning 46 (96%) 18 (39%) 31 (67%) 39 (85%) 

Styrketräning 47 (98%) 22 (47%) 31 (66%) 45 (96%) 

Fysisk aktivitet, ex promenader 47 (98%) 20 (43%) 30 (64%) 42 (89%) 

Ultraljud 6 (13%) 5 (83%) 4 (67%) 0 (0%) 

Scanlab 0 (0%) - - - 

Interferens 7 (15%) 7 (100%) 5 (71%) 2 (29%) 

Laserbehandling 0 (0%) - - - 

TENS 36 (75%) 21 (58%) 27 (75%) 21 (58%) 

Traktion/passiv mobilisering 17 (35%) 10 (59%) 17 (100%) 1 (6%) 

Värme 8 (17%) 6 (75%) 5 (63%) 0 (0%) 

Kyla 6 (13%) 4 (67%) 4 (67%) 1 (17%) 

Töjningar 23 (48%) 9 (39%) 19 (83%) 7 (30%) 

Akupunktur/elakupunktur 35 (73%) 16 (46%) 26 (74%) 22 (63%) 

Annat 4 (8%) 2 (50%) 4 (100%) 1 (25%) 
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4.5 Sjukgymnasters rangordning av behandlingsmetoder 

Sjukgymnasterna fick rangordna sina behandlingsmetoder utefter effektivitet, avseende 

smärta och funktion. Flest av de tillfrågade sjukgymnasterna svarade att akupunktur var mest 

effektivt avseende smärta, därefter hade flest angett styrketräning samt råd och regim som den 

mest effektiva behandlingsmetoden (figur 2). Vad gäller funktion angav flest sjukgymnaster 

styrketräning, rörelseträning samt råd och regim som de mest effektiva behandlingarna (figur 

3). De fem behandlingsmetoder, avseende smärta och funktion, som flest sjukgymnaster 

angav som mest effektiv redovisas i tabellerna. 

Figur 2. Sjukgymnasternas rangordning av behandlingsmetoder avseende smärta. 

Figur 3. Sjukgymnasternas rangordning av behandlingsmetoder avseende funktion. 
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På den öppna frågan om kombinering av flera behandlingsmetoder angav 11 (30%) av de 37 

sjukgymnaster som svarat på frågan att de använder råd och regim tillsammans med en eller 

flera av de aktiva behandlingarna som kombination. Vidare angav 14 (38%) sjukgymnaster att 

de använder samma kombination som nämnt ovan i samband med akupunktur eller TENS. 6 

(16%) sjukgymnaster använder en kombination av enbart de aktiva behandlingarna. 
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5. Diskussion 

 

5.1 Metoddiskussion 

Vi har fått svar på 83% av våra utskickade enkäter. Den höga svarsfrekvensen tror vi beror på 

att enkäten var lätt att fylla i, att den kändes relevant för sjukgymnasterna att delta i och att vi 

valde att skicka ut den innan semestertider. Att enkäten dessutom var personligt adresserad till 

sjukgymnasterna har säkert bidragit till den höga svarsfrekvensen. Detta var möjligt efter 

telefonkontakt med vårdcentralerna, där receptionspersonal uppgav namnen på 

sjukgymnasterna som arbetade där. Hade istället bara antalet verksamma sjukgymnaster på 

varje vårdcentral efterfrågats och så många enkäter skickats ut till vårdcentralerna hade säkert 

inte svarsfrekvensen varit lika hög.  

 

Enkäten i den här studien innehåller egenkomponerade frågor och är inte validitets- och 

reliabilitetstestad. Det vi har uppmärksammat angående enkäten är att den inte är så enkelt att 

sammanställa vid databearbetning, eftersom några av frågorna har flera svarsalternativ och 

sjukgymnasterna hade möjlighet att ange mer än ett svar. Enkäten testades på tio 

sjukgymnaststudenter innan utskick, men för ytterligare feedback kanske den även skulle 

testats på verksamma sjukgymnaster. 

 

Många av de tillfrågade sjukgymnasterna hade svarat lika på de två frågorna om 

behandlingsmetodernas effekter, avseende smärta och avseende funktion. Dessa frågor var i 

enkäten separerade då olika svar var förväntade, effekten avseende smärta och effekten 

avseende funktion. I efterhand förstår vi dock, utifrån deras svar, att de kopplat ihop frågorna 

och uppfattat dem som väldigt lika och därför skulle kanske frågorna ha kombinerats till en 

fråga. Några sjukgymnaster hade dessutom skrivit kommentarer i enkäten, att minskad smärta 

ger ökad funktion och tvärtom. 

 

Beträffande vetenskaplig grund, som sjukgymnasterna kunde ange som grund till val av 

behandling, bör det påpekas att det är sjukgymnasternas egen syn på vad vetenskaplig grund 

är som deras svar baseras på. Ingenstans i det utskickade materialet de fick ta del av står det 

beskrivet några kriterier för vad vetenskaplig grund är eller vad vi menar med det.  
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Sjukgymnasterna ombads i enkäten att rangordna 15 behandlingsmetoder utefter effektivitet, 

de allra flesta har dock inte angett så många som alla 15 och vi kan i efterhand förstå att det 

var svårt. I resultatet redovisas de fem behandlingar som flest sjukgymnaster skattade som 

mest effektiva. Frågan hade därför kunnat efterfråga sjukgymnasternas fem mest effektiva 

behandlingsmetoder istället, och fortfarande fyllt samma syfte.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

Sjukgymnasterna använder sig av många olika behandlingsmetoder, de mest frekvent använda 

är de aktiva behandlingarna styrketräning, rörelseträning och fysisk aktivitet (97%), samt råd 

och regim (98%). Av alla behandlingsmetoder sjukgymnasterna använder har de angett 

avsevärt fler positiva effekter än negativa effekter. Det är 64% av sjukgymnasterna som väljer 

sin behandling baserat på vetenskaplig grund. En kombination av olika behandlingar tillämpas 

ofta för att täcka in patientens olika behov. Den kombinationen de flesta tillfrågade 

sjukgymnaster använt är de aktiva behandlingarna tillsammans med råd och regim samt 

akupunktur och/eller TENS som smärtlindring. 

 

De behandlingsmetoder som är mest frekvent använda, de aktiva behandlingsmetoderna samt 

råd och regim, är även de behandlingsmetoder som de tillfrågade sjukgymnasterna i stor 

utsträckning har uppgett att de upplever positiva effekter av. Andra behandlingsmetoder som 

alla de tillfrågade sjukgymnasterna uppgav att de upplever positiva effekter av är akupunktur 

och TENS. Dessa behandlingsmetoder, de aktiva behandlingarna samt akupunktur och TENS, 

har även i vetenskapliga studier visat sig vara effektiva (6,7,8,9,10,12,13,14). När 

sjukgymnasterna rangordnade sina behandlingsmetoder utefter effektivitet angavs 

styrketräning och rörelseträning som de mest effektiva avseende funktion, vilka också i 

studier har visats vara effektiva behandlingsmetoder. Rörelseträning i kombination med bland 

annat fysisk aktivitet har positiv effekt vid behandling av knäartros (10) och styrketräning 

som tillägg till ett self-management program ger signifikant förbättring av knäflexion, 

trötthet, smärta och fysisk aktivitet jämfört med bara self-management programmet (9). 

Avseende smärta angav de tillfrågade sjukgymnasterna akupunktur och styrketräning som de 

mest effektiva behandlingsmetoderna, och även för dessa metoder finns det stöd i 

vetenskapliga studier. Styrketräning av musklerna på framsidan av låret vid knäartros har 

visat på signifikant förbättring av rörlighet, gång och smärta i en studie med två olika 

träningsgrupper (7). Akupunktur har visat sig vara mer effektivt vad gäller smärtreducering, 

rigiditet, fysisk funktion samt bättre hälsorelaterad kvalitet på livet än icke penetrerande 
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akupunktur (12). Ingen av de tillfrågade sjukgymnasterna använder laserbehandling, som i en 

annan studie inte har påvisats mer effektiv än placebo (19). Sjukgymnasterna använder ej 

heller scanlab, där vi saknar studier. 

 

Av de tillfrågade sjukgymnasterna var det 64% som svarade att de använder sina 

behandlingar baserat på vetenskaplig grund. Av de behandlingsmetoderna som 

sjukgymnasterna använder mest frekvent: styrketräning, rörelseträning, fysisk aktivitet samt 

råd och regim, är det ännu högre andel som väljer sin behandling baserat på vetenskaplig 

grund. Då sjukgymnasterna hade möjlighet att ange fler svarsalternativ ser vi att en större 

andel (73%) av sjukgymnasterna väljer sin behandling baserat på beprövad erfarenhet än 

baserat på vetenskaplig grund. Vi tror att många väljer sin behandling baserat på beprövad 

erfarenhet på grund av att sjukgymnasterna använder behandlingar som det inte finns 

vetenskaplig grund för, som till exempel traktion som vi inte hittat något vetenskapligt stöd 

för. Av våra tillfrågade sjukgymnaster använde 17 traktion varav 17 väljer detta baserat på 

beprövad erfarenhet medan enbart en anger att denne har vetenskaplig grund för detta. Det är 

viktigt för sjukgymnastyrket att arbeta med vetenskapligt grundade behandlingar, därför bör 

alla sjukgymnaster sträva efter att behandla utefter vad det finns vetenskaplig grund för. Vår 

studie visar att många sjukgymnaster väljer behandlingar på vetenskaplig grund men även på 

beprövad erfarenhet. Detta är alltså en utmaning för sjukgymnaster, att bedriva klinisk 

forskning på de behandlingsmetoder som idag används och baserats på beprövad erfarenhet. 

De tillfrågade sjukgymnasterna i den här studien har angett övervägande positiva 

behandlingseffekter, även med de behandlingar som baserats på beprövad erfarenhet, därför 

borde dessa kunna befästas i vetenskapliga kliniska studier. Ett annat resultat ur denna studie 

är att de tillfrågade sjukgymnasterna, som har en mängd olika behandlingsmetoder att tillgå, 

ofta använder en kombination av några olika behandlingsmetoder för att täcka in patientens 

olika behov. Detta kan försvåra möjligheten att bedriva forskning då effekter inte går att 

koppla direkt till en specifik behandlingsmetod. Samtidigt kan det anses oetiskt att undanhålla 

patienter viss behandling för att man som sjukgymnast vill studera en specifik typ av 

behandling. Trots vissa metodologiska hinder är det en spännande framtid som kommer, där 

sjukgymnaster forskar mer och mer och där sjukgymnaster vetenskapligt befäster de 

sjukgymnastiska behandlingsmetoderna som effektiva och därmed sjukgymnastyrket. 



 

 20

6. Slutsats 

 
De flesta av de tillfrågade sjukgymnasterna använder rörelseträning, fysisk aktivitet, 

styrketräning samt råd och regim som behandling. Av alla de behandlingsmetoder de 

tillfrågade sjukgymnasterna använder sig av har de angett att de upplever avsevärt fler 

positiva effekter än negativa. Totalt 64% av behandlingarna är valda baserade på vetenskaplig 

grund och 73% är baserade på beprövad erfarenhet. De tillfrågade sjukgymnasterna använder 

ofta en kombination av några olika behandlingsmetoder och anger de aktiva behandlingarna 

tillsammans med akupunktur eller TENS, som smärtlindring, som den mest effektiva 

kombinationen. 
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Bilaga 1 
Introduktionsbrev 

 
Vi ska göra en studie där syftet är att kartlägga vilka sjukgymnastiska behandlingsmetoder 
som används vid behandling av sjukgymnastiskt bedömd eller diagnostiserad knäartros inom 
primärvården i sex städer i Sverige. Tio stycken slumpmässigt utvalda sjukgymnaster inom 
primärvården i dessa städer kommer att tillfrågas. Studien är ett examensarbete på 
sjukgymnastprogrammet vid Institutionen för hälsovetenskap Luleå tekniska universitet. 
 
Ditt deltagande är frivilligt och det utgår ingen ersättning för din medverkan. Vi hoppas dock 
att alla som får frågeformuläret besvarar detta fullständigt då det är viktigt för 
undersökningens kvalitet. När du besvarat frågorna stoppar du formuläret i det bifogade 
portofria svarskuvertet och returnerar det så snabbt som möjligt, helst inom en vecka. 
 
Endast undertecknade kommer att ha tillgång till dina svar och ingen enskild individ 
kommer efter publiceringen att kunna identifieras. 
 
Studien kommer att finnas tillgänglig våren 2008 på sociomedicinska biblioteket, 
Institutionen för hälsovetenskap i Luleå samt i fulltext på institutionens hemsida. 
http://epubl.ltu.se 
 
Om du har några problem med frågorna eller vill veta mer, ring gärna: 
 
Sjukgymn. Stud.: Sjukgymn. Stud.: Handledare: 
Elin Vikberg  Anna Winter  Katarina Mikaelsson 
Genvägen 30b Torget 1  Universitetsadjunkt 
974 36 Luleå  793 31 Leksand Luleå Tekniska Universitet 
070-3620148  073-6419631  Institutionen för hälsovetenskap 
elivik-3@student.ltu.se annwin-5@student.ltu.se  971 87 Luleå 

0920-491000 



 

 

Bilaga 2 
Frågeformulär om sjukgymnastiska behandlingsmetoder vid sjukgymnastiskt 
bedömd eller diagnostiserad knäartros. 
 
 
1. Är du     Man  
    Kvinna  
 
2. Vilket år är du född?    19… 
 
3. Vilket år tog du din sjukgymnastexamen?  ……... 
 
4. Vart utbildade du dig till sjukgymnast?  …………………………. 
 
5. Hur många år har du jobbat inom primärvården? ……… 
  
6. Har du de senaste två åren behandlat 
 patienter med sjukgymnastiskt bedömd eller diagnostiserad knäartros?  Ja       
      Nej     
 
7. Vilken/vilka behandlingsmetoder har du de senaste två åren använt dig av vid                          
behandling av sjukgymnastiskt bedömd eller diagnostiserad knäartros? På vilka 
grunder har du valt just den behandlingen? Flera kryss får anges. 
 
               Patientens      Beprövad   Vetenskaplig    Annat 
               upplevelse     erfarenhet       grund 
              av resultatet                   
 
 Råd och regim/Ergonomi      ………… 
 
 Rörelseträning      ………… 
 
 Styrketräning      ………… 
 
 Fysisk aktivitet, ex. promenader     ………… 
 
 Ultraljud       ………… 
 
 Scanlab       ………… 
 
 Interferens       ………… 
 
 Laserbehandling      ………… 
 
 TENS       ………… 
 
 Traktion/passiv mobilisering     ………… 
 
 Värme       ………… 
 
 Kyla       ………… 
 



 

 

 Töjningar       ………… 
 
 Akupunktur/Elakupunktur     ………… 
 
 Annan, Ange vilken/vilka.     ………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
8 a. Vilka resultat har du uppnått med de behandlingsmetoder du använder dig av vid 
behandling av sjukgymnastiskt bedömd eller diagnostiserad knäartros, avseende 
smärta?  
 

Positiva    Negativa               Ej använt 
 
Råd och regim/Ergonomi                                     

               På vilket sätt? ……………………………………… 
 

Rörelseträning                                                 
   På vilket sätt? ……………………………………… 
 
Styrketräning                                    
                 På vilket sätt? ……………………………………… 
 
Fysisk aktivitet, ex. promenader.                                                
   På vilket sätt? ……………………………………… 
 
Ultraljud                                                  
   På vilket sätt? ……………………………………… 
 
Scanlab                                                  
   På vilket sätt? ……………………………………… 
 
Interferens                                                  
   På vilket sätt? ……………………………………… 
 
Laserbehandling                                                 
   På vilket sätt? ……………………………………… 
 
TENS                                     
                 På vilket sätt? ……………………………………… 
 
Traktion/passiv mobilisering                                   
                 På vilket sätt? ……………………………………… 
 
Värme                                     
                 På vilket sätt? ……………………………………… 
 
Kyla                                     
                 På vilket sätt? ……………………………………… 
 
 
 
Töjningar                                     
                 På vilket sätt? ……………………………………… 



 

 

 
Akupunktur/Elakupunktur                                    
                 På vilket sätt? ……………………………………… 
 
Annat, i så fall vad……………………                                   
                 På vilket sätt? ……………………………………… 
 
8 b. Vilka resultat har du uppnått med de behandlingsmetoder du använder dig av vid 
behandling av sjukgymnastiskt bedömd eller diagnostiserad knäartros, avseende 
funktion?  
 

Positiva    Negativa               Ej använt 
 
Råd och regim/Ergonomi                                     

               På vilket sätt? ……………………………………… 
 

Rörelseträning                                                 
   På vilket sätt? ……………………………………… 
 
Styrketräning                                    
                 På vilket sätt? ……………………………………… 
 
Fysisk aktivitet, ex. promenader.                                                
   På vilket sätt? ……………………………………… 
 
Ultraljud                                                  
   På vilket sätt? ……………………………………… 
 
Scanlab                                                  
   På vilket sätt? ……………………………………… 
 
Interferens                                                  
   På vilket sätt? ……………………………………… 
 
Laserbehandling                                                 
   På vilket sätt? ……………………………………… 
 
TENS                                     
                 På vilket sätt? ……………………………………… 
 
Traktion/passiv mobilisering                                   
                 På vilket sätt? ……………………………………… 
 
Värme                                     
                 På vilket sätt? ……………………………………… 
 
Kyla                                     
                 På vilket sätt? ……………………………………… 
 
Töjningar                                     
                 På vilket sätt? ……………………………………… 
 
Akupunktur/Elakupunktur                                    



 

 

                 På vilket sätt? ……………………………………… 
 
Annat, i så fall vad……………………                                   
                 På vilket sätt? ……………………………………… 
 
 
9 a. Vilken behandlingsmetod tycker du är mest effektiv som smärtbehandling? Ange 
siffrorna 1-15 utefter effektiviteten, 1 = mest effektiv. 

                   
Råd och regim/Ergonomi    ….  
 
Rörelseträning   ….  
 
Styrketräning   ….  
 
Fysikaktivitet   ….  
 
Ultraljud    ….  
 
Scanlab    ….  
 
Interferens    ….  
 
Laserbehandling   ….  
 
TENS    ….  
 
Traktion    ….  
 
Värme    ….  
 
Kyla    ….  
 
Töjningar    …. 
  
Akupunktur/Elakupunktur   ….  
 
Annan, Ange vilken.   ….   
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
9 b. Vilken behandlingsmetod tycker du är mest effektiv som behandling för funktion? 
Ange siffrorna 1-15 utefter effektiviteten, 1 = mest effektiv. 

                   
Råd och regim/Ergonomi    ….  
 
Rörelseträning   ….  
 
Styrketräning   ….  
 
Fysisk aktivitet, ex. promenader.  ….  
 



 

 

Ultraljud    ….  
 
Scanlab    ….  
 
Interferens    ….  
 
Laserbehandling   ….  
 
TENS    ….  
 
Traktion/passiv mobilisering  ….  
 
Värme    ….  
 
Kyla    ….  
 
Töjningar    …. 
  
Akupunktur/El-akupunktur  ….  
 
Annan, Ange vilken.   ….   
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
9 c. Om du anser att en kombination av några av ovanstående behandlingar är mest 
effektiv, ange vilka? 
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 



 

 

Bilaga 3 
Påminnelsebrev 

 
Vi har för några veckor sedan skickat en förfrågan om du kan svara på vår enkät. Vi önskar, 
om du inte redan svarat, att du fyller i den. 
 
Vi ska göra en studie där syftet är att kartlägga vilka sjukgymnastiska behandlingsmetoder 
som används vid behandling av sjukgymnastiskt bedömd eller diagnostiserad knäartros inom 
primärvården i sex städer i Sverige. Tio stycken slumpmässigt utvalda sjukgymnaster inom 
primärvården i dessa städer kommer att tillfrågas. Studien är ett examensarbete på 
sjukgymnastprogrammet vid Institutionen för hälsovetenskap Luleå tekniska universitet. 
 
Ditt deltagande är frivilligt och det utgår ingen ersättning för din medverkan. Vi hoppas dock 
att alla som får frågeformuläret besvarar detta fullständigt då det är viktigt för 
undersökningens kvalitet. När du besvarat frågorna stoppar du formuläret i det bifogade 
portofria svarskuvertet och returnerar det så snabbt som möjligt, helst inom en vecka. 
 
Endast undertecknade kommer att ha tillgång till dina svar och ingen enskild individ 
kommer efter publiceringen att kunna identifieras. 
 
Studien kommer att finnas tillgänglig våren 2008 på sociomedicinska biblioteket, 
Institutionen för hälsovetenskap i Luleå samt i fulltext på institutionens hemsida. 
http://epubl.ltu.se 
 
Om du har några problem med frågorna eller vill veta mer, ring gärna: 
 
Sjukgymn. Stud.: Sjukgymn. Stud.: Handledare: 
Elin Vikberg  Anna Winter  Katarina Mikaelsson 
Genvägen 30b Torget 1  Universitetsadjunkt 
974 36 Luleå  793 31 Leksand Luleå Tekniska Universitet 
070-3620148  073-6419631  Institutionen för hälsovetenskap 
elivik-3@student.ltu.se annwin-5@student.ltu.se  971 87 Luleå 

0920-491000 
 
 

 


