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Abstrakt  
 

Introduktion: Sjukdomen artros är en mycket vanligt sjukdom hos personer över 45 år. En av 

fyra över 45 år i Sverige har artros i någon form och knäleden tillhör de större drabbade 

lederna. Ökad press på sjukvård och kravet på bra behandlingsmetoder beräknas bli större i 

framtiden. Studier som undersökt TENS som behandling och dess påverkan vid artros i 

knäleden är ofullständiga och de kommer fram till varierande svar. Det är av den anledningen 

viktigt att undersöka närmare vilket vetenskapligt stöd det idag finns, och att fler studier görs 

som summerar och sammanfattar den kunskap som finns idag. Syfte: Syftet med studien var 

att ta reda på vilket vetenskapligt stöd det finns för att behandla knäartros med TENS för 

smärtlindring och förbättrad fysisk funktion. Metod: Artiklar söktes i databaserna, Pedro, 

Medline, PubMed, Scopus, Web of Science, AMED, CINAHL samt Svemed. De ord som 

söktes på var ”Osteoarthritis, knee” AND ”Transcutaneous Electric Nerve Stimulation”. 

Resultat: Av 21 RCT-studier, återstod nio som uppfyllde inklusionskriterierna. Sju artiklar 

undersökte påverkan på smärta och alla nio studier undersökte den fysiska funktionen. Av sju 

studier är resultatet att fyra studier uppvisar en betydande smärtreducering och av nio studier 

är det en studie som kan visa på en betydande förbättring gällande fysisk funktion. 

Konklusion: Artiklarna som studerat vilken effekt TENS har för att behandla knäartros är 

skiftande. Alla artiklarna uppger att smärtan hos de individer som undersökts under 

behandlingstiden reducerats. Av nio studier är det en studie som kan visa på en betydande 

förbättring gällande fysisk funktion. Så det finns ett tämligen starkt stöd för användning av 

TENS för att behandla smärta och ett lågt stöd för behandling med TENS för ökad fysisk 

funktion.  

 

Nyckelord: Artros, Funktion, Fysioterapi, Smärta, TENS 
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Introduktion  
 

 

Artros eller ledsvikt kallas den sjukdom som orsakar en obalans och bidrar till negativa 

förändringar i ledens struktur (Statens folkhälsoinstitut Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 

2008). Artros kan påverka många leder men det mest förekommande är att få artros i höft, 

knä, stortå och fingerled (Brittberg, 2014). Sjukdomen är vanligt förekommande hos individer 

över 45 år, en av fyra över 45 år i Sverige har artros i någon form (Englund & Turkiewics, 

2014).  De faktorer som ökar risken för att få artros är att vara kvinna, ärftlighet, skada i 

leden, alltför hög vikt och desto äldre vi blir. Förhållandet mellan att vi idag blir äldre 

samtidigt som övervikt och fetma ökar kommer med stor sannolikhet också leda till att artros 

bli vanligare och därmed också bidra till en ökad belastning på hälsovården (Englund & 

Turkiewics, 2014).   

 

Vår kropps leder är omgivna av ett ytligt skikt av broskvävnad (Statens folkhälsoinstitut 

Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2008).  Broskets uppgift är att dämpa stötar och minska 

friktion. Brosket och ledvätskan ger utrymme för elastiska ledrörelser som ej ger någon 

smärta. Det pågår hela tiden en process av erosion på broskvävnad samtidigt som det bildas 

nytt brosk och vanligtvis är det en balans av att brosket bryts ner i förhållande till att det 

bildas nytt. Sjukdomen artros påverkar dock den här processen negativt och skapar till följd 

av detta en bristande stabilitet, detta eftersom erosionsprocessen blir större än vad det bildas 

nytt. Detta leder till att broskets funktion att dämpa stötar och dess friktionsförmåga blir 

sämre. Strukturer i och närliggande leden kan också ta skada av artros som muskler och 

ligament (Brittberg, 2014).  

 

Det som har betydelse för sjukdomsprocessen är de förändringar i strukturen och den 

infektion dessa vävnader har drabbats av. Vanliga symptom för artros är nedsatt rörlighet i 

leden och smärta. Personer med knäatros får vanligtvis en försämrad fysisk funktion som 

minskad styrka i musklerna i låren vilket ofta innebär besvär med gången. En försämrad 

fysisk funktion innebär även att vardagsaktiviteter med lyft och att bära saker kan vara 

problematiskt. Trappgång, ffa ner för trappor är ofta besvärligt. Personer med knäatros har 

ofta igångsättningssmärta vilket gör det svårt att sitta längre stunder i en bil t.ex (Bennell et al, 

2011).  
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Det finns idag inget botemedel för sjukdomen artros, däremot finns det olika metoder för att 

inverka på de symptom artros orsakar (Socialstyrelsen 2012). Vid behandling av artros med 

fysioterapeutiska metoder ligger vikten i att ge patienten upplysning om vad artros är och vad 

det innebär, försöka reducera smärta, öka eller bevara kroppslig funktion. Men även förhindra 

eller vända artrosprocessen så inte leden och omkringliggande strukturer försämras. För att 

behandla smärtan är det vanligt att använda sig av paracetamol, COX-hämmare som förr hette 

NSAID, även akupunktur, kyla och TENS är behandlingsformer som används (Brittberg, 

2014). 

 Behandlingsstrategin för personer som har knäatros är att som tidigare nämnts att informera 

om de positiva hälsofördelar träning har på smärta och funktionsnedsättning, och för den 

generella hälsan.  Träning har visat sig vara två till tre gånger mer effektivt än att gå ner i vikt, 

detta innebär att personer med knäartros får ökad smärtlindring och funktionsförbättring än 

vid endast information och utbildning i sjukdomen. Grundtanken med fysioterapi och fysisk 

träning är att uppnå en likvärdig muskelfunktion som tidigare och reducera smärtan. Vid 

funktionell träning är syftet att öka den motoriska färdigheten. Genom att arbeta med den 

egna kroppsvikten som belastning, tränar personerna utifrån vardagliga aktiviteter eller under 

andra fysiska träningsformer som t.ex. sportaktiviteter. Vid speciell inriktad funktionell 

träning för att stärka knäleden, används gärna neuromuskulär träning. Neuromuskulär träning 

innebär att vi vill stärka den sensomotoriska kontrollen och på så sätt få en bättre funktionell 

stabilisering i den led som drabbats av artros. Neuromuskulär träning innebär att individer 

som t.ex. i nuläget inte kan promenera utan att halta tränar på att lära sig på nytt om att inte 

halta vid gång. Eller återinlära andra rörelser som att vid uppresning från stol använda sig av 

båda sina ben, även det benet som ger smärta.  Neuromuskulär träning innefattar alla 

grundstenar som balans, styrka, koordination, led, samt muskelminne. Dessa grundstenar har 

alla stor betydelse för att återigen träna in en rörelse (Roos, Ageberg, 2014). 

Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) används som behandlingsform för patienter som 

lider av antingen kritisk eller kronisk nociceptiva smärta (Norrbrink & Lundeberg, 2014). 

Elektroder placeras på kroppen vanligtvis på eller i närheten av det område som smärtan är 

lokaliserad till. Elektroderna är i andra änden anslutna till en batteridriven apparat som sänder 

ut elektriska impulser. Signalerna inverkar på och startar nerver som är ytliga. Dessa i sin tur 

retar vårt eget smärthämmande system. TENS är en symtomatisk behandling vilket innebär att 
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det behövs flera och repeterande behandlingar för att uppnå en bestående påverkan som håller 

på lång sikt (Norrbrink & Lundeberg, 2014).  

 

Det finns olika sätt att använda sig av TENS som behandlingsmetod. Högfrekvent TENS 

grundar sig på begreppet Gate Control och dess teori. De elektriska signalerna stimulerar 

afferenta nerver (A-beta-fibrer som sänder vibration, tryck och vidrörande) dessa impulser 

stoppar då upp signalkontakten i smärtbanorna. Smärtimpulser som kommer via nervfibrer in 

i dorsalhornet som sedan kopplas vidare kan blockeras. Teorin är att ifall vi samtidigt får en 

beröringsimpuls från samma område som orsakar smärta, kommer denna impuls fortledas i 

andra fibrer parallellt med smärtimpulsen in i dorsalhornet. Detta sätter igång grinden så att 

smärtimpulserna inhiberas, detta gäller smärta som förmedlas via C-fibrer.  Det finns även 

lågfrekvent TENS som bygger på att motoriska efferenter (A-alfa-fibrer) stimuleras så att 

musklerna drar ihop sig. Förklaringen till hur lågfrekvent TENS lindrar smärta är att det 

påverkar kroppen att frisätta endorfiner (Melzack R, Wall PD, 1965). Rekommendationen för 

bästa behandlingsresultat är att sessionen ska vara 30-45 min. TENSbehandlingen ska sedan 

upprepas två till fyra gånger per dag (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2006).

  

Det har genomförts litteraturstudier tidigare vilket har kunnat visa på olika resultat vid 

behandling med TENS för en ökad fysisk funktion och reducerad smärta. Osiri et. al (2000) 

studie ger stöd för en betydande reducering av smärta och ökad rörlighet i leden, medan 

Rutjes et. al (2009) studie visar på att TENS som behandlingsmetod varken förbättrar smärta 

eller fysisk funktion vid knäartros. Zeng et. al (2014) visar i sitt resultat att högfrekvent TENS 

har en någorlunda påverkan som smärtreducerande behandling vid knäartros och lågfrekvent 

uppges inte ha någon konstaterad påverkan för att reducera smärta vid knäartros. Det dessa 

studier har gemensamt är att de alla uppger att det saknas fler studier inom ämnet, samt 

artiklarnas utformning vilket inverkar på de slutsatser som kan dras utifrån studiernas resultat.  

 

Zeng et al, (2014) studie menar på att rekommendationen att använda TENS, högfrekvent 

eller lågfrekvent för smärtbehandling av knäartros inte är någon farlig behandling men att det 

är osäkert att säga ifall det har någon effekt eller inte vid smärtbehandling av knäartros. Deras 

studie visar även på att IFC (interferensström) skulle vara mest lämpligt för att använda sig av 

vid smärtbehandling av knäartros, även om evidensen av detta är begränsad på grund utav 

faktorer som heterogena och inte tillräckligt många studier har gjorts för att säkert kunna 

säkerställa detta.  
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Artiklarna som presenteras i den här studien har använt sig av olika mätinstrument för att 

utvärdera sina resultat. Lequesne Index är ett frågeformulär som utvärderar smärta, 

gångförmåga och aktivitet i dagliga livet hos människor med knäartros (Lequesne 1989). 

Numeric Rating Scale of pain är en smärtskala där patienten uppmanas att skatta sin smärta 

tre gånger de senaste 24 timmarna, hur smärtan är just nu, hur den är som minst och hur 

smärtan är som värst. Medelvärdet är det som sedan räknas. Skalan är från noll till tio, där 

noll är ingen smärta alls och tio är absolut värst smärta någonsin (McCaffery, M., Beebe, A.,et 

al. 1989). Timed Up and Go Test är ett test där personen från sittande reser sig upp, går tre 

meter, vänder runt och går tillbaka och sätter sig igen, detta görs på tid (Podsiadlo D, 

Richardson S, 1991). Pressure Pain Threshold innebär att testpersonen utsätts för ett tryck på 

den kroppsdel som testas. Patienten uppmanas att säga till när känslan går från behaglig till 

lite obehag till smärta (Sterling M, Treleaven J, Edwards S, Jull G, 2002). Peak external knee 

flexion moment och . Peak knee flexion angle mäts genom att använda ett datasystem som 

analyserar rörelse när deltagaren står och går med hjälp av sex kraftplattor (A.H. Chang, K.C. 

Moisio, , J.S. Chmiel , F. Eckstein, , A. Guermazi, , P.V. Prasad, , Y. Zhang, , O. Almagor , L. 

Belisle, , K. Hayes, , L. Sharma 2014). Self-selected walking speed då mäts en sträcka ut på 

fem meter, sedan mäter man ut en och halv meter bakom startlinjen och en och en halv meter 

efter slutet, markerar start och slut med en kon. Tidtagningen börjar när deltagaren passerar 

start och avslutas vid målet (Fritz S. Lusardi M. 2010). WOMAC pain och WOMAC function 

är ett frågeformulär. WOMAC pain inriktar sig på smärta vid gång, använda trappor, i sängen, 

sitta, ligga och stå. WOMAC function innehåller frågor som t.ex. trappgång, resa sig från 

sängen, stå, böja sig, promenera, kliva i och ur bilen (Bellamy N, 2002). Hyaluronsyra är en 

icke-sulfonerad glukosaminoglykan. Den binder vatten och uppges kunna användas som 

smörjmedel. Hyaluronsyra har en stötdämpande effekt i kroppens rörliga delar, till exempel i 

lederna (Lodish H, Berk A, Zipursky SL, et al 2000). 

 

Sjukdomen artros breder ut sig och knäartros tillhör en av de mer vanliga formerna av 

sjukdomen. TENS används av sjukgymnaster och fysioterapeuter, samt annan medicinskt 

utbildad personal för att behandla patienter med smärta. Därför är det av stor vikt att fler 

studier görs som sammanfattar dagens kunskapsläge så att den medicinskt kunniga personal 

som använder TENS för att behandla patienter med smärta kan känna sig säkra på att den 

behandling som utförs är den mest framgångsrika och mest effektiva för reducerad smärta, 

eller ifall behandlingsformen inte uppnår sitt syfte (Englund & Turkiewics, 2014).   

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1063458415000461
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1063458415000461
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1063458415000461
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1063458415000461
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1063458415000461
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1063458415000461
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1063458415000461
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1063458415000461
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1063458415000461
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1063458415000461
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1063458415000461
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1063458415000461
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1063458415000461
https://sv.wikipedia.org/wiki/Glukosaminoglykan
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Syftet 
 

 

Syftet med studien var att ta reda på vilket vetenskapligt stöd det finns för att behandla 

knäartros med TENS för smärtlindring och förbättrad fysisk funktion. 

 

Frågeställningar 
 

 
Vilken påverkan har TENS för att reducera smärta hos patienter med knäartros? 

 

Vilken påverkan har TENS på den fysiska funktionen hos patienter med knäartros? 

 

 

Etiskt 
 

 

 Efter att ha läst och undersökt de artiklar som inkluderats i den här studien anser författaren 

att dom har utformats och genomförts enligt de etiska kriterier som idag råder. Författaren har 

varit noga med att objektivt välja de studier som kan svara på det syfte som studien har. 

Artiklarna har inte valts utifrån vilket resultat dom har haft, varken positivt eller negativt, för 

att behandla knäartros med TENS för smärtlindring och förbättrad fysisk funktion 

(Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 2002). 

Material och metod 
 

 

En litteratursökning utfördes i följande databaser: Pedro, Medline, PubMed, Scopus, Web of 

Science, AMED, CINAHL samt Svemed för att kunna svara på studiens avsikt. I sökningen 

användes lika dana sökord i alla databaserna. De ord som användes i sökningen var.: 

”Osteoarthritis, knee” AND ”Transcutaneous Electric Nerve Stimulation”.  

 

 

 

Inklusionskriterier: 
 

 RCT-studier 

 Studier som undersökt vilken påverkan TENS har på fysisk funktion och smärta 

 Senaste 15 åren. 
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Exklusionskriterier:  
 

 Review-artiklar 

 Studier som formulerats på andra språk än engelska eller svenska 

 

 

Sammanlagt gav sökorden 184 artiklar (Se tabell 1). Genom att observera rubrikerna och i de 

flesta tillfällen läsa abstrakten gjordes en selektion utifrån relevans. Kopior och irrelevanta 

artiklar delades upp och togs bort, kvar blev 21 artiklar. Genom att undersöka dessa noggrant 

och dess relevans, granskades abstrakten och utifrån detta kunde en slutsats dras ifall de 

passade in med syftet av denna studie samt de exklusions och inklusionskriterier som lagts 

fram. Orsaken till varför bara av RCT-studier togs och inte även icke-randomiserade 

retrospektiva studier, är på grund utav att RCT-studier har ett tyngre validerande värde 

(Olsson & Sörensen, 2011).  

 

Hela studier bads att få till de artiklar som ej hade detta genom LTU:s bibliotek. 

Efter selektion återstod det nio studier. En undersökning utfördes också i artiklarnas 

referenser för att därmed kunna hitta ytterligare viktiga studier. Inga nya studier tillkom efter 

granskningen.   

 

 

Tabell 1. Sammanställning antal studier vid sökning i databaser.  

Databas Antal träffar Preliminärt inkluderade 

(dubbletter) 

Slutgiltigt 

inkluderade  

CINAHL 24 st. 9 st. 7 st. 

Medline 41 st. 7 st. (3) 1 st. 

PubMed 28 st. 12 st. (7)  1 st. 

AMED 12 st. 8 st. (7)  0 st. 

Scopus 37 st. 15 st. (14) 0 st. 

Web of Science 41 st. 8 st. (7) 0 st. 

SveMed+ 0 st. 0 st. 0 st. 

Pedro 1 st. 1 st. (1) 0 st. 

Totalt 184 st. 21 st.  9 st. 

 

Av 21 preliminära RCT studier valdes nio ut. De nio artiklarna som valts ut undersöktes och 

dess fulla text lästes för att kunna svara på de frågor som syftet med studien gick ut på. I 

stycket med resultat finns formuleringarna av frågorna som underrubriker, anledning till 

underrubriker är att det enligt Olsson & Sörensen (2011) påtagligt belyser varje studies 

resultat. En matrissammanställning används också för att visa på det sammanställda resultatet 

(Se tabell 2,3). Resultatet är även uppställd enligt Pico-format (Sackett DL, Richardson WS, 

Rosenberg W, Haynes RB 1997). 
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PEDro 
 

För att kvalitetsbedöma artiklarna har mätinstrumentet PEDro scale använts (se bilaga 1). 

Pedro scale är utformat för att bedöma randomiserade kontrollerade studier (RCT). 

Mätinstrumentet har 11 olika punkter med krav som studierna ska nå upp till. För varje 

uppfylld kriterier får studien som bedöms ett poäng. Punkt ett bedömer den externa validiteten 

och ger därför inget poäng. Högsta poäng en studie som bedöms genom PEDro scale kan få är 

därmed tio poäng. PEDro scale är utformad och grundar sig i THE Delphi list, även den ett 

verktyg för att bedöma RCT-studier. Bedömningsmallen fungerar utifrån expert consensus. 

PEDro scale och Delphi list skiljer sig åt genom att PEDro scale har två extra punkter med 

kriterier som inte Delphi har, dessa är punkt 8 och 10 (Maher C, Sherrington C, Herbert R, 

Moseley A, Elkins M). 

 

Resultat 
 

I tabell 2,3 klargörs det summerade resultatet av samtliga studier. Därefter framförs resultatet 

med utgångspunkt i de formulerade frågorna som studien har. TENS i samband med träning 

eller artrosskola eller både och, utgick sex av artiklarna ifrån.  De andra tre artiklarna hade 

bara använt sig av TENS. Kontrollgrupperna har undersöks utifrån att behandla 

försökspersonerna med fysisk aktivitet och, eller artrosskola och, eller placeboTENS.  
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Tabell 2. Sammanställning av artiklar som undersökt vilken effekt TENS har på smärta vid 

knäartros.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar Försök

s-

person

er 

Behandli

ng 

Kontrollgru

pp 

Resultat smärta PEDro 

Adedoyin  

et al. (2005) 

30 totalt 

13 

träning 

17 

TENS+tr

äning 

TENS + 

träning 

 

 

Endast träning  Förbättring i båda 

grupperna, ingen 

betydande differens 

bland grupperna. 

7/10 

Atamaz et al. 

(2012) 

74  

37 per 

grupp 

TENS +  

artrosskola   

och träning  

 

 

TENS (placebo) 

+ artrosskola 

och  träning 

Förbättring i båda 

grupperna, ingen 

betydande differens 

bland grupperna 

7/10 

Cetin et al. 

(2008) 

40  

20 per 

grupp 

TENS + hot 

packs och 

isokinetisk 

träning  

Enbart 

isokinetisk 

träning  

Förbättring i båda 

grupperna. Betydande 

förbättring i VAS, 

LI*.Behandlingsgrupp 

6/10 

Chen et al. 

(2013) 

50 

23 tens 

27 HA 

TENS  Förbättring VAS, LI. 6/10 

Ng et al. 

(2003) 

24 

8 per 

grupp 

TENS (LF) 

 

 

Standard 

behandling + 

artrosskola 

Betydande förbättring 

i NRS hos 

Behandlingsgrupp  

6/10 

Palmer et al. 

(2014) 

224 

TENS+tr

äning 73 

74 

77 

TENS + 

träning 

TENS (placebo) 

+ träning och 

enbart träning 

Ökad fysisk funktion i 

samtliga grupper, 

ingen betydande 

skillnad mellan 

grupperma. WP 

7/10 

Vance et al. 

(2012). 

75 

25 per 

grupp 

TENS (LF 

och HF) 

TENS (placebo) Betydande förbättring 

i PPT*** i 

behandlingsgrupp*.  

8/10 
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Tabell 3. Sammanställning av studier som undersökt vilken effekt TENS har på fysisk funktion 

vid knäartros.  

**NRS = Numeric Rating Scale of pain, *LI = Lequesne Index,  ***TUGT = Timed Up and Go 

Test, ***PEK = Peak external knee flexion moment (Nm/kgm), *** PFA = Peak knee flexion angle, 

*** SSW = Self-selected walking speed (m/s), ****PPT = Pressure Pain Threshold,   
 ***** WP =WOMAC pain, ***** WF =WOMAC function. 

 

Artiklar Försök

s-

person

er 

Behandli

ng 

Kontrollgru

pp 

Resultat funktion PEDro 

Adedoyin  

et al. (2005) 

30 totalt 

13 

träning 

17 

TENS+tr

äning 

TENS + 

träning 

 

 

Enbart träning  Förbättring i båda 

grupperna, ingen 

betydande differens 

bland grupperna 

7/10 

Atamaz et 

al. (2012) 

74  

37 per 

grupp 

TENS + 

träning och 

artrosskola 

 

 

TENS (placebo) 

+ träning och 

artrosskola 

Förbättring i båda 

grupperna, ingen 

betydande differens 

bland grupperna 

7/10 

Cetin et al. 

(2008) 

40  

20 per 

grupp 

TENS + hot 

packs och 

isokinetisk 

träning  

Enbart 

isokinetisk 

träning  

En ökad fysisk 

funktion i samtliga 

grupper. Betydande 

ökning i styrka, LI. 

behandlingsgrupp  

6/10 

Chen et al. 

(2013) 

50 

23 tens 

27 HA 

TENS  Fysisk funktion ökade 

LI.  

6/10 

Ng et al. 

(2003) 

24 

8 per 

grupp 

TENS (LF) 

 

 

Standard 

behandling + 

artrosskola 

Förbättring i 

TUGT***, ingen 

betydande differens 

mellan grupperna.   

6/10 

Palmer et al. 

(2014) 

224 

TENS+tr

äning 73 

74 

77 

TENS + 

träning 

TENS (placebo) 

+ träning och 

enbart träning 

Ökning i båda 

grupperna, ingen 

betydande differens 

mellan grupperna. 

WF 

 

7/10 

Pietrosimon

e et al. 

(2010) 

36 

12 per 

grupp 

TENS + 

träning 

TENS (placebo) 

+ träning och 

enbart träning 

En ökning i alla 

grupperna, ej någon 

betydande skillnad 

mellan grupperna. 

PEK, PFA, SSW 

5/10 

Pietrosimon

e et al. 

(2011) 

36 

12 per 

grupp 

TENS + 

träning 

TENS (placebo) 

+ träning och 

enbart träning 

En ökning i samtliga 

grupper, störst 

förbättring av 

quadriceps-aktivering 

i gruppen 

TENS+träning. 

5/10 

Vance et al. 

(2012). 

75 

25 per 

grupp 

TENS (LF 

och HF) 

TENS (placebo) En ökning i samtliga 

grupperna, ej någon 

betydande differens 

mellan grupperna. 

8/10 
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Det fanns ingen kontrollgrupp i artikeln Chen et al. (2013), det genomfördes bara en 

undersökning om TENS i förhållande till att spruta in hyaluronsyra, studiens resultat blev att 

effekten av smärtlindring och ökad fysisk funktion med TENS var bättre.  

 

Vilken påverkan har TENS för att reducera smärta hos patienter med knäartros? 
 

Av de studierna som studerat TENS i samband med knäatros var det sju stycken som 

undersökt resultatet av TENS för att behandla smärta. Alla artiklarna uppger att smärtan hos 

de individer som undersökts under behandlingstiden reducerats, resultatet visar också på att 

det endast är studierna Cetin et al. (2008), Ng et al. (2003), Vance et al. (2012), Chen et al. 

(2013)  som kan redovisa en betydande differens mellan behandlings och kontrollgrupp. Det 

som kan utsägas av detta är att den här litteraturstudien stödjer att det finns någorlunda goda 

belägg för att använda TENS som smärtreducerande behandling vid knäartros och få en bra 

smärtlindrande effekt. Det studierna har kunnat visa på är även att TENS har förmåga att ge 

reducerad smärta tillsammans med andra behandlingsmetoder men även som primär 

smärtbehandling utan några andra behandlingsmetoder.  

 

Vilken påverkan har TENS på patienter med knäatros och deras fysiska funktion? 
 

Av de artiklar som undersökts och inkluderats har alla nio studier tittat på effekten av TENS 

och fysisk funktion hos patienter med knäartros. Resultatet av alla artiklarna är att den fysiska 

funktionen ökat hos alla de individer som deltagit i undersökningarna under studietiden, Det 

var dock bara en studie som kunde visa på en signifikant förbättring av funktionen i gruppen 

som behandlats med TENS i förhållande till kontrollgruppen, och det var Cetin et.al (2008). 

Deltagarna som var med i behandlingsgruppen fick TENS som behandling samtidigt som de 

utförde träning. Studien visar på att styrkan och den upplevda smärtan, samt funktionen blev 

bättre i jämförelse till kontrollgruppen. Den här litteraturstudien visar på att TENS inte har 

någon signifikant positiv påverkan vid behandling för förbättrad fysisk funktion vid knäartros.     

Metoddiskussion 
 

För att söka litteratur användes åtta databaser. Databaserna bedöms alla som väsentliga för det 

ämne som skulle undersökas eftersom de innefattar offentliggjorda studier i medicin och 

vetenskap inom hälsa. Sökningen gjordes även med samma ord i alla databaser för att få en 

bättre sammanhållning. Genom att endast innefatta RCT-artiklar i sammanställningen blir 
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underlaget lättare att hantera. Enligt Olsson & Sörensen, (2011) har RCT-studier även en stark 

validitet. Något som är av betydande vikt när det handlar om RCT är termen blinding som ska 

innefatta personen som utför undersökningen och försöksperson (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering, 2006). Att kunna genomföra en doubleblinding i en studie som 

undersöker TENS är komplicerat, detta på grund utav att TENS både som lågfrekvent och 

högfrekvent ger en märkbar stimulering. I och med detta, samtidigt som kontrollgrupp och 

behandlingsgrupp innefattade förhållandevis skiftande beståndsdelar borde intresset istället 

vara på urvalet för att få ett mer enhetligt underlag. Många artiklar som användes i studien 

undersökte inte enbart vilken effekt TENS har i förhållande till kontrollgruppen utan de 

undersökte samtidigt andra behandlingar. För att kunna uppfylla syftet med studien är bara 

TENS och kontrollgrupp med i resultatet.  

 

I sökningen var det svårt att hitta relevanta artiklar som endast undersökte effekten av 

TENS som behandlingsform för reducerad smärta och fysisk funktion. Samt att majoriteten av 

studierna även undersökte andra behandlingsmetoder samtidigt som TENS. En annan 

kombination av sökord i form av t.ex. ”Tibiofemoral osteoarthritis”. ”TENS” skulle kunnat ha 

använts för att ytterligare utöka antalet träffar. Möjligtvis att tidsramen i inklusionskriterierna 

skulle kunna utökas, men författaren ansåg det vara en rimlig gräns att artiklarna skulle ha 

gjorts de senaste 15 åren. 

 

För bedömning av kvaliteten på inkluderade artiklar användes PEDro scale. Vid 

poängbedömning av artiklarna kan felkällor ha uppstått. Den största svårigheten var 

tolkningen av varje kriteriums betydelse i PEDro scale samt om de valda studierna uppfyllde 

det som krävdes för att få poäng. En styrka med PEDro scale är att den utgår ifrån 

behandlande forskning, dvs den ger poäng vid frågor som berör behandling. En nackdel med 

PEDro scale kan vara att den inte tar med det första kriteriet i sin poängbedömning (totalt 11 

kriterium). 

 

Resultatdiskussion 
 

Det har genomförts studier tidigare som kunnat visa på skiftande resultat för att behandla 

knäartros med TENS i förhållande till smärta och fysisk funktion. (Osiri, Welch, Brosseau, 

Shea, McGowan, Tugwell & Wells 2000) studie visar på att TENS har en signifikant 
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smärtreducerande effekt. (Rutjes, Nüesch, Sterchi, Kalichman, Hendriks, Osiri, Brosseau, 

Reichenbach & Jüni, 2009) studies resultat var att de inte kunde konstatera att TENS hade 

någon betydande smärtreducerande effekt. (Zeng, li, Yang, Deng, Yang, Zhang & Lei, 2014) 

studie visar även den att TENS inte har någon betydande effekt för smärtreducering. Det alla 

studierna har gemensamt är att det alla kommer fram till att det finns för få och inte särskilt 

homogena studier gjorda inom området för att säkert kunna utvärdera resultatet av TENS 

effekt för smärtbehandling och förbättrad fysisk funktion. Det svar denna studie har kommit 

fram till är inte heller helt klart.  Av sju artiklar är resultatet att fyra studier uppvisar en 

betydande smärtreducering och av nio studier är det en studie som kan visa på en betydande 

förbättring gällande fysisk funktion (tabell 2,3). Det som kan utsägas av detta är att den här 

litteratursammanställningen stödjer att det finns någorlunda goda belägg för att använda 

TENS som smärtreducerande behandling vid knäartros och få en bra smärtlindrande effekt. 

Studien visar även på att TENS inte har någon signifikant positiv påverkan vid behandling för 

förbättrad funktion vid knäartros.      

 

Tillvägagångsättet som studierna har genomförts är också något som måste tas i beaktning. 

Många av studierna har utförts på mycket olika sätt gällande de personer som deltog i 

undersökningarna, hur de har utvärderat resultaten och hur de har mätt dessa. I och med detta 

blir det mer komplicerat att kunna sammanställa och bedöma artiklarnas resultat i förhållande 

till varandra. Därför är det av stor vikt att det görs mer studier inom detta område som också 

använder sig av liknande vetenskapligt underlag och metod.   

 

Det studierna har kunnat visa på är att TENS har förmåga att ge reducerad smärta tillsammans 

med andra behandlingsmetoder men även som primär smärtbehandling utan några andra 

behandlingsmetoder. Utifrån studierna är troligen TENS mest effektiv för kortare tidsperioder 

och tämligen mindre verkningsfull på längre perioder, detta utifrån de studier som gjort 

uppföljningar. Ng et al. (2003) studie genomförde en uppföljning två veckor efter själva 

behandlingen med lågfrekvent TENS var slut deras resultat blev att individerna som varit med 

i undersökningen fått en ökad smärta igen. Smärtan hade dock inte stigit till samma grad som 

de hade haft tidigare.     

 

Det var bara en studie som kunde visa på att den fysiska funktionen blev betydande bättre och 

det var Cetin et.al (2008). Samma studie visade även på en betydande reducerad smärta hos 

personerna som var med i undersökningen. Deltagarna som var med i studien fick TENS som 
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behandling samtidigt som de utförde träning. Studien visar på att styrkan och den upplevda 

smärtan, samt funktionen blev bättre i jämförelse till kontrollgruppen. TENS skulle därför 

kunna användas för att reducera smärta i samband med att individerna utför fysiska övningar 

och hjälpa patienterna att utföra sin träning på ett bättre sätt. Vance et al. (2012) studerade 

vilken påverkan lågfrekvent och högfrekvent TENS har i jämförelse med placeboTENS. 

Deltagarna som var med i undersökningen behandlades med TENS eller placebo samtidigt 

som de utförde fysiska övningar. Alla försökspersoner som var med i studien fick lika mycket 

reducerad smärta, detta tyder på att placeboeffekten är stark vid TENS som 

behandlingsmetod.  

 

För att summera är det av stor vikt att det genomförs fler studier som undersöker vilken effekt 

TENS har som behandlingsform för förbättrad fysisk funktion och smärtreducering, men även 

att studierna genomförs utifrån liknande vetenskapligt underlag och metod. Studierna bör vara 

utformade utifrån en standardiserad mall som involverar ett mer homogent urval, samt att 

utvärdering sker med samma mätinstrument och att de endast undersöker TENS som 

behandlingsform i förhållande till kontrollgrupp. Det krävs även att det görs fler studier inom 

området för att säkerställa det vetenskapliga stödet av resultatet.  Det är av stor vikt att 

medicinskt utbildad personal som behandlar patienter med TENS får bättre vetenskapligt stöd 

om behandlingsformen. Det finns i nuläget som sagt inget botemedel för artros, därför är det 

huvudsakliga målet för fysioterapeuter och patienterna att reducera smärta och förbättra, eller 

bibehålla en god fysisk funktion.  

 

(Socialstyrelsen, 2012) rekommendation är att behandlingsformen testas på individnivå och 

att det alltid görs en uppföljning, men även vara införstådd med vilken effekt placebo kan ha. 

Om behandlingen känns relevant för patienten ökar chansen till att patienten får ett bättre 

resultat på sin behandling        

Konklusion 

 

Artiklarna som studerat vilken effekt TENS har för att behandla knäartros är skiftande. Den 

här litteratursammanställningen stödjer att det finns någorlunda goda belägg för att använda 

TENS som smärtreducerande behandling vid knäartros. Studien visar även på att TENS inte 

har någon betydande positiv påverkan som behandling för förbättrad fysisk funktion vid 

knäartros. Behovet av fler studier, samt att dessa är utformade utifrån samma vetenskapliga 
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format är av vikt för att ordentligt kunna utvärdera vilken påverkan TENS har för att behandla 

patienter med knäartros för reducerad smärta och förbättrad fysisk funktion. 
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http://www-scopus-com.proxy.lib.ltu.se/authid/detail.uri?authorId=24175375200&amp;eid=2-s2.0-75349102313
http://www-scopus-com.proxy.lib.ltu.se/authid/detail.uri?authorId=7004263326&amp;eid=2-s2.0-75349102313
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Bilaga 1 
 

PEDro scale 
The PEDro scale was last amended on 21 June 1999. 

This briefly explains why each item has been included in the PEDro scale. More detail on 

each item is provided in the PEDro scale training program. 

1. eligibility criteria were specified 

Note on administration: This criterion is satisfied if the report describes the source of subjects 

and a list of criteria used to determine who was eligible to participate in the study. 

Explanation: This criterion influences external validity, but not the internal or statistical 

validity of the trial. It has been included in the PEDro scale so that all items of the Delphi 

scale are represented on the PEDro scale. This item is not used to calculate the PEDro score. 

2. subjects were randomly allocated to groups (in a crossover study, subjects were randomly 

allocated an order in which treatments were received) 

Note on administration: A study is considered to have used random allocation if the report 

states that allocation was random. The precise method of randomisation need not be specified. 

Procedures such as coin-tossing and dice-rolling should be considered random. Quasi-

randomised allocation procedures such as allocation by hospital record number or birth date, 

or alternation, do not satisfy this criterion. 

Explanation: Random allocation ensures that (within the constraints provided by chance) 

treatment and control groups are comparable. 

3. allocation was concealed 

Note on administration: Concealed allocation means that the person who determined if a 

subject was eligible for inclusion in the trial was unaware, when this decision was made, of 

which group the subject would be allocated to. A point is awarded for this criteria, even if it is 

not stated that allocation was concealed, when the report states that allocation was by sealed 

opaque envelopes or that allocation involved contacting the holder of the allocation schedule 

who was “off-site”. 

Explanation: “Concealment” refers to whether the person who determined if subjects were 

eligible for inclusion in the trial was aware, at the time he or she made this decision, which 

group the next subject would be allocated to. Potentially, if allocation is not concealed, the 

decision about whether or not to include a person in a trial could be influenced by knowledge 

of whether the subject was to receive treatment or not. This could produce systematic biases 

in otherwise random allocation. There is empirical evidence that concealment predicts effect 

size (concealment is associated with a finding of more modest treatment effects; see Schulz et 

al (1995) JAMA 273:408-412). 

https://training.pedro.org.au/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7823387?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7823387?dopt=Abstract
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4. the groups were similar at baseline regarding the most important prognostic indicators 

Note on administration: At a minimum, in studies of therapeutic interventions, the report must 

describe at least one measure of the severity of the condition being treated and at least one 

(different) key outcome measure at baseline. The rater must be satisfied that the groups’ 

outcomes would not be expected to differ, on the basis of baseline differences in prognostic 

variables alone, by a clinically significant amount. This criterion is satisfied even if only 

baseline data of study completers are presented. 

Explanation: This criterion may provide an indication of potential bias arising by chance with 

random allocation. Gross discrepancies between groups may be indicative of inadequate 

randomisation procedures. 

5. there was blinding of all subjects 

Note on administration: Blinding means the person in question (subject, therapist or assessor) 

did not know which group the subject had been allocated to. In addition, subjects and 

therapists are only considered to be “blind” if it could be expected that they would have been 

unable to distinguish between the treatments applied to different groups. In trials in which key 

outcomes are self-reported (eg, visual analogue scale, pain diary), the assessor is considered 

to be blind if the subject was blind. 

Explanation: Blinding of subjects involves ensuring that subjects were unable to discriminate 

whether they had or had not received the treatment. When subjects have been blinded, the 

reader can be satisfied that the apparent effect (or lack of effect) of treatment was not due to 

placebo effects or Hawthorne effects (an experimental artifact in which subjects responses are 

distorted by how they expect the experimenters want them to respond). 

6. there was blinding of all therapists who administered the therapy 

Note on administration: Blinding means the person in question (subject, therapist or assessor) 

did not know which group the subject had been allocated to. In addition, subjects and 

therapists are only considered to be “blind” if it could be expected that they would have been 

unable to distinguish between the treatments applied to different groups. In trials in which key 

outcomes are self-reported (eg, visual analogue scale, pain diary), the assessor is considered 

to be blind if the subject was blind. 

Explanation: Blinding of therapists involves ensuring that therapists were unable to 

discriminate whether individual subjects had or had not received the treatment. When 

therapists have been blinded, the reader can be satisfied that the apparent effect (or lack of 

effect) of treatment was not due to the therapists’ enthusiasm or lack of enthusiasm for the 

treatment or control conditions. 

7. there was blinding of all assessors who measured at least one key outcome 

Note on administration: Blinding means the person in question (subject, therapist or assessor) 

did not know which group the subject had been allocated to. In addition, subjects and 

therapists are only considered to be “blind” if it could be expected that they would have been 

unable to distinguish between the treatments applied to different groups. In trials in which key 
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outcomes are self-reported (eg, visual analogue scale, pain diary), the assessor is considered 

to be blind if the subject was blind. 

Explanation: Blinding of assessors involves ensuring that assessors were unable to 

discriminate whether individual subjects had or had not received the treatment. When 

assessors have been blinded, the reader can be satisfied that the apparent effect (or lack of 

effect) of treatment was not due to the assessors’ biases impinging on their measures of 

outcomes. 

8. measures of at least one key outcome were obtained from more than 85% of the subjects 

initially allocated to groups 

Note on administration: This criterion is only satisfied if the report explicitly states both the 

number of subjects initially allocated to groups and the number of subjects from whom key 

outcome measures were obtained. In trials in which outcomes are measured at several points 

in time, a key outcome must have been measured in more than 85% of subjects at one of those 

points in time. 

Explanation: It is important that measurement of outcome are made on all subjects who are 

randomised to groups. Subjects who are not followed up may differ systematically from those 

who are, and this potentially introduces bias. The magnitude of the potential bias increases 

with the proportion of subjects not followed up. 

9. all subjects for whom outcome measures were available received the treatment or control 

condition as allocated or, where this was not the case, data for at least one key outcome was 

analysed by “intention to treat” 

Note on administration: An intention to treat analysis means that, where subjects did not 

receive treatment (or the control condition) as allocated, and where measures of outcomes 

were available, the analysis was performed as if subjects received the treatment (or control 

condition) they were allocated to. This criterion is satisfied, even if there is no mention of 

analysis by intention to treat, if the report explicitly states that all subjects received treatment 

or control conditions as allocated. 

Explanation: Almost inevitably there are protocol violations in clinical trials. Protocol 

violations may involve subjects not receiving treatment as planned, or receiving treatment 

when they should not have. Analysis of data according to how subjects were treated (instead 

of according to how subjects should have been treated) may produce biases. It is probably 

important that, when the data are analysed, analysis is done as if each subject received the 

treatment or control condition as planned. This is usually referred to as “analysis by intention 

to treat”. For a discussion of analysis by intention to treat see Hollis S & Campbell F (1999) 

BMJ 319:670-674. 

10. the results of between-group statistical comparisons are reported for at least one key 

outcome 

Note on administration: A between-group statistical comparison involves statistical 

comparison of one group with another. Depending on the design of the study, this may 

involve comparison of two or more treatments, or comparison of treatment with a control 

condition. The analysis may be a simple comparison of outcomes measured after the 

http://bmj.com/cgi/content/short/319/7211/670
http://bmj.com/cgi/content/short/319/7211/670
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treatment was administered, or a comparison of the change in one group with the change in 

another (when a factorial analysis of variance has been used to analyse the data, the latter is 

often reported as a group x time interaction). The comparison may be in the form of 

hypothesis testing (which provides a “p” value, describing the probability that the groups 

differed only by chance) or in the form of an estimate (for example, the mean or median 

difference, or a difference in proportions, or number needed to treat, or a relative risk or 

hazard ratio) and its confidence interval. 

Explanation: In clinical trials, statistical tests are performed to determine if the difference 

between groups is greater than can plausibly be attributed to chance. 

11. the study provides both point measures and measures of variability for at least one key 

outcome 

Note on administration: A point measure is a measure of the size of the treatment effect. The 

treatment effect may be described as a difference in group outcomes, or as the outcome in 

(each of) all groups. Measures of variability include standard deviations, standard errors, 

confidence intervals, interquartile ranges (or other quantile ranges), and ranges. Point 

measures and/or measures of variability may be provided graphically (for example, SDs may 

be given as error bars in a Figure) as long as it is clear what is being graphed (for example, as 

long as it is clear whether error bars represent SDs or SEs). Where outcomes are categorical, 

this criterion is considered to have been met if the number of subjects in each category is 

given for each group. 

Explanation: Clinical trials potentially provide relatively unbiased estimates of the size of 

treatment effects. The best estimate (point estimate) of the treatment effect is the difference 

between (or ratio of) the outcomes of treatment and control groups. A measure of the degree 

of uncertainty associated with this estimate can only be calculated if the study provides 

measures of variability. 

For all criteria 

Points are only awarded when a criterion is clearly satisfied. If on a literal reading of the 

trial report it is possible that a criterion was not satisfied, a point should not be awarded for 

that criterion. 

For criteria 4 and 7-11 

Key outcomes are those outcomes which provide the primary measure of the effectiveness (or 

lack of effectiveness) of the therapy. In most studies, more than one variable is used as an 

outcome measure. 

 


