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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Alla patienter som har fått diagnos artros i höft och/eller knä ska gå artrosskola 
enligt konceptet Bättre Omhändertagande för Artrospatienter med två informationsträffar 
samt hemträning eller övervakad träning i grupp under sex veckor. 

Syfte: Att undersöka hur deltagande i artrosskolan och dess olika faser påverkar 
patienternas dagliga stegfrekvens, smärtintensitet, self-efficacy för att promenera 25 minuter 
per dag samt eventuell rörelserädsla. 

Metod: Studien genomfördes som fyra single-case studier med fem faser: en baslinje fas, A1, 
skriftlig informationsfas, B, informationsträffar, C, träningsperiod, D och baslinjefas, A2. B 
Stegfrekvens mättes med stegräknare, smärtintensitet, self-efficacy för promenader och 
rörelserädsla, när sådan förekom, skattades på 11-gradig numerisk skattningsskala. 
Följsamhet till hem- eller gruppträning noterades ej. Data analyserades med visuell avläsning 
av grafer och boxplots.  

Resultat: Self-efficacy skattades högt redan från början i samtliga fyra fall. Smärtintensitet 
minskade för alla deltagare förutom en under undersökningen. Hos två ökade den dagliga 
stegfrekvensen och hos två minskade den under samtliga faser totalt. Förändring av 
smärtintensitet och daglig stegfrekvens kunde ej relateras till specifika faser. För en deltagare 
minskade rädsla-undvikande av rörelse redan efter fas C.  

Slutsats: Två deltagare ökade sin dagliga stegfrekvens. En deltagare visade minskad rädsla-
undvikande. Sannolikt kan mer systematiska beteendeförändringstekniker inkluderade i 
artrosskolan leda till förbättrad effekt. 

Nyckelord: artros, artrosskola, self-efficacy, rörelserädsla, fysisk aktivitet 

 

  



ABSTRACT  

Background: All patients who have been diagnosed with osteoarthritis in the hip or knee 
has to attend a patient education program following the concept “Better management of 
patients with osteoarthritis”. The program consists of written information material, two 
lectures followed by home exercises or supervised group exercises 

Aim: To explore how participation in the program and its different phases, effects patients 
daily step frequency, pain intensity, self-efficacy for 25 minutes daily walks and possible fear 
avoidance.  

Methods: The study was performed as four single-case studies with five phases: baseline, 
A1, written information, B, information meetings, C, exercise period, D and baseline, A2. Step 
frequency was measured with a pedometer. Pain intensity, self-efficacy for walks and fear-
avoidance, if present, was rated on an 11-graded numerical scale. Data was analyses with 
visual inspection of graphs and boxplots.  

Results: Self-efficacy had high ratings in all cases already from the beginning. Pain intensity 
diminished for all cases except one during the total study. Step frequency increased in two 
cases and diminished in two during the total study. Changes in pain intensity and step 
frequency were not related to specific phases. In one case fear-avoidance diminished already 
after phase C. Adherence to home exercises or supervised group exercises were not noted.  

Conclusion: Two participants increased their daily step frequency. One participant showed 
diminished fear-avoidance. Probably more systematic use of behavioral change techniques in 
the program would lead to better effect.  

Keywords: osteoarthritis, patient education, self- efficacy, fear-avoidance, physical activity. 
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1   BAKGRUND  

1.1   Artros  
I Sverige räknar man, enligt Reumatikerförbundet, med att ca 800 000 personer har 
sjukdomen och att 8,5% av gruppen 50-70 år har symtom såsom smärta och stelhet 
(Reumatikerförbundet, 2017). Nittio procent av alla 80-åringar har fingerledsartros, 50% 
knäledsartros och 8% höftledsartros (BOA-registercentrum, u.å.). Artros kommer från det 
grekiska ordet artrosis och betyder ’sjuk led’. Artros är en sjukdom som drabbar brosk, 
ledband, ledhinna, ledvätska och ben. Artros kännetecknas av en obalans mellan uppbyggnad 
och nedbrytning av brosksubstans. Detta leder till sviktande funktion i leden. 
Belastningssmärta, vilovärk samt stelhet kan förekomma. Orsaken till artros är inte helt 
klarlagt men vissa riskfaktorer har definierats: ärftlighet, övervikt, tidigare ledskada, 
ledbelastande arbete, elitidrott, muskelsvaghet och ålder (Thorstensson, 2004). 

Vid artros uppstår en obalans mellan uppbyggnad och nedbrytning av brosksubstans. Detta 
leder till sviktande funktion i leden; ledsvikt. Tidigare har artros definierats som en 
förslitningsåkomma. Idag är artros klassat som en icke-inflammatorisk reumatisk 
ledsjukdom. Carina Thorstensson som utformat konceptet Bättre omhändertagande av 
Artrospatienter (BOA) menar att begreppet förslitning är olyckligt och gör att patienten får 
en uppfattning att artros är ett irreversibelt tillstånd och att leden skall skyddas mot 
ytterligare belastning. Det är en missuppfattning eftersom brosket är beroende av måttlig, 
dynamisk belastning för att upprätthålla balansen mellan uppbyggnad och nedbrytning 
(Thorstensson, 2004). Forskning inom området har de sista åren visat att artros inte orsakas 
av belastning eller ”slitage” av leden och att personer som utövar måttlig fysisk aktivitet inte 
löper större risk att försämras i sin artros på grund av detta (Thorstensson, Petersson, 
Jacobsson, Boegard & Roos, 2004; Shiers, 2004; Felson, Niu, Clancy, Sack, Aliabadi & Zhang 
2007). Uppfattningen att artros orsakas av slitage i leden gör att många upplever ett 
motstånd inför att träna sina ’’onda leder’’. För att förbättra följsamhet till träningen behöver 
fysioterapeuter lägga mer tonvikt vid information samt diskussion med patienten kring vad 
artros är och vad patienten kan göra för att bli bättre (Thorstensson, Roos, Pettersson & 
Arvidsson, 2006). 

1.2   Smärta  vid  artros  

Många patienter med artros i höft och /eller knä söker hjälp på grund av att de har smärta. 
Smärta definieras av International Association for the Study of Pain som en obehaglig 
sensorisk eller emotionell upplevelse, förknippad med upplevd eller hotande vävnadsskada 
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(IASP, 1979).’’Smärta är alltid en subjektiv upplevelse som inte alltid är relaterad till 
omfattningen av, eller ens förekomst av, en vävnadsskada. Smärta är ett psykologiskt 
fenomen och kan inte beskrivas objektivt, utan måste beskrivas utifrån individens beteende 
och egen upplevelse’’ (Läkemedelsverket, 2012).  Smärtupplevelse influeras av biologiska, 
sociala och psykologiska faktorer. Akut smärta är relaterad till omfattningen av en 
vävnadsskada. Detta är inte fallet vid artros som är en kronisk åkomma. Om smärta finns vid 
begynnande artros är den belastningsrelaterad men efterhand som artrosen fortskrider, 
utvecklas två sorters smärta, dels en intermittent intensiv smärta och dels en ständig 
pågående bakgrundssmärta. Enligt Neogi (2003) påverkas patientens livskvalitet främst av 
den intermittenta intensiva smärtan och framförallt om smärtan uppstår oförutsägbart. 
Ericson och Ericson (2012) menar att artros och dess relaterade besvär kommer i skov. 
Smärta och funktionshinder ökar och minskar under olika perioder. 

1.3   Fysisk  träning  vid  artros  
Det finns stöd för att någon form av styrketräning eller konditionsträning är till nytta för 
medelålders och äldre patienter med artros. (Hart, Haaland, Baribeau, Mukovozov & Sabljic 
2008). Man konkluderade att när artrosleden blev rörligare minskade smärtupplevelsen. 
Sammanfattningsvis kom man i studien fram till att programmet med kombinerad rörlighet- 
och styrketräning samt dagliga promenader var säkert och effektivt för äldre med artros i 
nedre extremitet (höft- och knäled). En kombination av dagliga promenader, styrketräning 
och hälsoutbildning ger en ökad self-efficacy inför träning, en mycket tydlig ökning av 
följsamhet till fortsatt träning, minskade besvär av smärta och stelhet samt en ökning av 
funktion i den undre extremitet (Huges et al., 2004). Hos patienter med artros i höft och/ 
eller knä är det viktigt att uppehålla personens aktivitetsnivå i det dagliga livet för att kunna 
hantera smärta och funktionsnedsättning som annars är en följd av artros (Shelby et al., 
2012). Fysisk aktivitet i form av tex promenader och cykling rekommenderas sammanlagt 
150 minuter i veckan av Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling 
(Folkhälsomyndigheten, u.å). 

 för att bibehålla eller förbättra sin fysiska kapacitet. Belastningen bör vara minst måttlig 
vilket innebär en pulsökning som vid all kroppsrörelse som är en följd av 
skelettmuskulaturens sammandragning och som resulterar i ökad energiförbrukning. Till 
fysisk aktivitet räknas alltså all vardagsmotion som höjer hjärtfrekvensen. Vid fysisk träning 
har aktiviteten ett specifikt syfte att optimera en funktion (Thorstensson, 2004). Roos, Lund 
och Juhl (2016) menar att det först efter sex-åtta veckors träning kan förväntas effekt, som är 
mätbara, vid artrosrelaterade besvär. 

Allmänna rekommendationer för vuxna vad gäller fysisk aktivitet är 30 minuters promenad 
per dag fem dagar per vecka, muskelstärkande fysisk aktivitet för kroppens stora 
muskelgrupper minst två ggr per vecka och för de som är över 65 år tillkommer även 
balansträning (Folkhälsomyndigheten, u.å.). 
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1.4   Psykosociala  faktorer  av  betydelse  för  fysisk  aktivitet  vid  artros  
Faktorer som påverkar en persons fysiska aktivitet vid smärta kan förutom fysiska faktorer 
och smärta vara rörelserädsla (Vlaeyen och Linton, 2000) och self-efficacy för fysisk aktivitet 
(Marks & Allegrante, 2005). Bandura (1997) beskriver self-efficacy som en individs tilltro till 
den egna förmågan att med ett visst beteende uppnå det hen föresatt sig att uppnå. Enligt en 
litteraturöversikt från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2007) 
kan man se ett starkt samband mellan individens self-efficacy för att utföra fysisk aktivitet 
och framtida utförande av fysisk aktivitet. Låg tilltro till den egna förmågan att gå i trappor 
vid knäsmärta visar sig vara en viktig orsak till tilltagande funktionsnedsättning hos äldre 
(Rejeski, Mille, Foy, Messier & Rapp, 2001). 

Patienter med artros som upplever rörelserädsla är tveksamma till fysisk aktivitet eller är inte 
alls aktiva i vardagen. Rörelserädsla definieras som ’en specifik rädsla för rörelse och fysisk 
aktivitet som (felaktigt) antas orsaka ny skada’’ (Lundberg, 2013).  Hög nivå av rörelserädsla 
har troligen en negativ effekt på rehabiliteringsresultatet vid muskuloskeletala smärttillstånd 
(Lundberg, Styf & Carlsson, 2004). Enligt Vlaeyen och Linton (2000) kan man se att 
rörelserädsla och undvikande av rörelse är en riskfaktor för att utveckla kronisk smärta. Vid 
rädsla för smärta finns det två sätt att angripa problemet. Antingen konfronterar man 
situationen eller så undviker man den. Konfrontation leder till minskad rädsla långsiktig 
medan undvikande ökar rädsla (Lundberg et al., 2004). Patienter med artros som upplever 
rörelserädsla är tveksamma till fysisk aktivitet eller är inte alls aktiva i vardagen (Shelby et 
al., 2012). Marks & Allegrante (2005) hävdar i sin systematiska litteraturgenomgång att man 
genom att stärka patienternas self-efficacy för fysisk aktivitet, socialt stöd samt övervakad 
träning under en längre tid kan öka patienternas adherans/följsamhet till träning. Ökad self-
efficacy är den viktigaste faktorn för att öka fysisk aktivitet och följsamhet till fortsatt träning 
(Coleman et al., 2012). För personer som genomgick ett projekt liknande artrosskola, visade 
det sig att ju längre personer följde träningen desto mer förbättrades deras self-efficacy för 
fortsatt träning (Hughes et al.,2006)  

1.5   Fysioterapi  och  Artrosskola  enligt  BOA    
Den fysioterapeutiska uppgiften är enligt The World Confederation for Physical Therapy 
(WCPT,2016) att understödja, förebygga och behandla såväl hälsa som ohälsa. Definitionen 
av sjukgymnastik/fysioterapi: 

Kunskapsområdet sjukgymnastik, fysioterapivetenskap, kännetecknas av synen på människan 
som fysisk, psykisk, social och existentiell helhet i ett hälsoperspektiv. I centrum för 
kunskapen står förståelse för att det inom människan finns läkande krafter och resurser för 
förändring och att dessa kan aktiveras med rörelse i en terapeutisk interaktion. Genom 
medvetenhet om kroppen och adekvat rörelse kan människan även själv påverka sin hälsa. 
Rörelse ses också som grund för hela människans funktion och som ett medel att nå sina mål i 
relation till omgivningen (Broberg, Tyni-Lenne’, 2009). 
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Fysioterapi vid artros syftar till att öka kunskaperna hos patienterna såväl om patologiska 
som fysiologiska faktorer vid artros och om vikten av rörelse och aktivitet för att reducera 
symtomen optimalt. Inom primärvården möter fysioterapeuter ofta patienter med höft- och 
knäartros. Det faktum att endast en bråkdel av de patienter som opereras för höft- och 
knäartros har träffat fysioterapeut vid något tillfälle före operation föranledde att 
artrosskolan enligt konceptet Bättre Omhändertagande av Artrospatienter (BOA) utformades 
och startade 2008 som ett tre-årigt samverkansprojekt mellan Västra Götalands region, 
region Skåne, Värmlands landsting och Västerbotten. Idag driver flera landsting artrosskolor 
enligt BOA (BOA-registercentrum, u.å.).  

Artrosskolan innehåller en första bedömning, uppföljning efter tre månader samt en 
utvärdering efter 12 månader. Efter bedömning och inskrivning kommer två obligatoriska 
lektioner där man går igenom och informerar patienterna om: vad är artros, riskfaktorer, 
symtom vid artros, behandlingsalternativ, träning, aktivitet i dagliga livet, coping och 
egenvårdstips Efter de två lektionerna erbjuds deltagarna träning. Träningen delas upp i 
rekommendationer om sammanlagt 25 minuters promenad per dag samt fem minuters 
träning hemma, dels erbjudande om ett individuellt anpassat träningsprogram och 
deltagande i handledd fysisk träning i grupp två ggr i veckan i sex veckor  

Syftet med artrosskola är dels att ge alla patienter med artros i höft /knä möjlighet att ta del 
av adekvat, aktuell information och träning i enlighet med gällande behandlingsriktlinjer. 
Detta antas kunna leda till reducerade kostnader för sjukskrivningar och sjukvårdskostnader 
(BOA-registercentrum, u.å.).	  Genom att erbjuda patienterna ökad kunskap om artros och hur 
man genom self-management (eget omhändertagande) kan reducera sina symtom, såsom 
stelhet och smärta, och förbättra muskelstyrka med fysiska aktivitet vill man öka 
patienternas livskvalitet och höja aktivitetsnivån hos patienter med artros i höft och knän. 
Artrosskolan enligt BOA erbjuder patienten möjlighet till evidensbaserad kunskap samt 
träning. Erbjudandet gäller såväl egenträning i hemmet, på friskvårdsgym efter instruktion 
av fysioterapeut som fysioterapeut-ledd fysisk träning i form av cirkelträning i grupp på 
fysioterapi mottagningen 

Artrosskolan är en av tre delar i BOA. De andra två delarna är utbildning av vårdpersonal 
samt det Nationella kvalitetsregistret. BOA inkluderar patienter med höft och knäartros. I 
BOA används de metoder för att främja fysisk aktivitet som Statens beredning för medicinsk 
utvärdering (SBU, 2007) sammanställt i sin publikation och som har evidens. 

Rådgivning, handledd träning i grupp och individuellt anpassade träningsprogram är 
metoder som ökar den fysiska aktivitetsnivån liksom de mer komplexa 
beteendeinterventionerna som kan vara baserade på teorier såsom Social Kognitiv Teori 
(eng. Social Cognitive Theory, SCT) och den Transteoretiska Modellen (TTM) (SBU, 2007).  

Den obligatoriska delen av artrosskolan är för varje patient att delta i in-och utskrivning samt 
de två teorilektionerna. Thorstensson (2004) menar att fördjupad kunskap om ledsjukdomen 
artros kan leda till både minskad oro och upplevd smärta.  Den del av artrosskolan som 
innehåller fysisk aktivitet såsom dagliga promenader, genomgång av individuellt 
träningsprogram samt ledarledd fysisk träning 12ggr under 6 veckor är ej obligatoriskt för 
patienterna. Läkare som remitterar patienterna vidare till ortoped anser dock i allt större 
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utsträckning att patienter skall ha deltagit i träningsdelen av artrosskolan innan de 
remitteras vidare till ortoped för bedömning av operation. 

En tredjedel av de patienter som stod i kö till ortopedbesök avbokade sitt besök efter 
deltagande i artrosskola. Detta skedde eftersom den upplevda funktionen i artrosleden hade 
förbättrats. 50% av patienterna var ett till tre år efter genomgången artrosskola nöjda och 
upplevde inga behov av plastikoperation (BOA-register, 2011). Ett år efter avslutad 
artrosskola registrerar 75% att de använder det de har lärt sig i artrosskola minst varje vecka. 
Samma grupp rapporterade mindre frekvent och mindre intensiv smärta och uppgav 
förbättrad hälsorelaterad livskvalitet efter ett år efter deltagande i artrosskola (BOA-register, 
2012). En registerstudie (kvantitativ studie med retrospektiv design) genomfördes av 
Thorstensson, Garellick, Rydstedt & Dahlberg (2014). Följande resultat noterades: av 20200 
deltagare i artrosskola deltog 97% i den teoretiska delen och 83% i den frivilliga 
träningsdelen. Artrosskola bedömdes som bra eller mycket bra av 94%. Efter tre månader 
rapporterade 62% användandet av kunskapen varje dag och 91% använde kunskapen varje 
vecka. Efter ett år var motsvarande siffor 37% respektive 72%. Någon studie som utvärderat 
effekt på dagliga fysisk aktivitet av artrosskola har inte kunnat hittas.  

1.6   Problemformulering      
Artros är ett vanligt förekommande problem. Fysioterapeutens roll är att hålla i artrosskola 
vilket innebär att utbilda patienten och guida till fysisk aktivitet. Ökad kunskap genom 
hälsoutbildning, förbättrad self-efficacy för träning och träningssupport under en längre 
period är gynnsamma faktorer för ökad följsamhet till träning. Rörelserädsla och undvikande 
av rörelser kan vara en faktor som bidrar till nedsatt fysisk aktivitet och därmed bibehållen 
eller ökad smärtrelaterad aktivitetsbegränsning. Artrosskolan erbjuder träning men tills nu 
är den obligatoriska delen, förutom in-och utskrivning, endast de två teorilektionerna som 
skall ge ökad kunskap om artros. Träningsdelen är frivillig för deltagarna. Inga studier om 
effekten av artrosskola, på individnivå, är gjorda. Det är därför av intresse att studera hur 
fysisk aktivitet, self-efficacy för fysisk aktivitet och eventuell rörelserädsla påverkas av 
artrosskolan enligt BOA i dess olika faser och i dess helhet. 
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2   SYFTE  

 

Syftet är att undersöka hur deltagande i artrosskolan påverkar patienternas dagliga 
stegfrekvens, smärtintensitet, self-efficacy för att promenera 25 minuter per dag samt 
eventuell rörelserädsla.  

2.1   Frågeställningar  

1.   Vilken daglig stegfrekvens, mätt med stegräknare, har respektive deltagare: 
a)   under baslinjeperioden, två veckor? 
b)   under den period på en vecka då inskrivningen sker och deltagaren erhåller en 

informationsbroschyr? 
c)   under den period på två veckor då de deltar i två teorilektioner om artros? 
d)   under en period på sju veckor med individuellt vald träningsform?  
e)   under de två veckorna som följer efter avslutad träningsperiod/möjlig 

träningsperiod? 
f)   hur ser trenden för daglig stegfrekvens ut för hela perioden inkluderat samtliga faser?  

2.   Hur skattar respektive deltagare sin smärtintensitet, self-efficacy för 25 minuters 
promenad och eventuell rörelserädsla:  
a)   under baslinjeperioden, två veckor? 
b)   under den period på en vecka då inskrivningen sker och deltagaren erhåller en 

informationsbroschyr? 
c)   under den period på två veckor då de deltar i två teorilektioner om artros? 
d)   under en period på sju veckor med individuellt vald träningsform? 
e)   under de två veckorna som följer efter avslutad träningsperiod/möjlig 

träningsperiod? 
f)   hur ser trenden ut för smärtintensitet, self-efficacy för 25 minuters promenad för hela 

perioder inkluderat samtliga faser? 
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3   METOD  OCH  MATERIAL  

3.1   Design  
Studien genomförs som en experimentell single-case studie. Fyra patienter följdes under fem 
faser. (A1-B-C-D-A2). Experimentell single-case design valdes för att undersöka effekten av 
BOA-intervention på individnivå som grund för en eventuell framtida gruppstudie. 

Tabell 1: Faser och innehållsbeskrivning av respektive fas. 

Faser	  och	  innehåll	   Design	  fas	  

1.	  Patienterna	  börjar	  fylla	  i	  sin	  dagbok	  (Bilaga	  B).	  Ingen	  intervention.	   A1	  

2.	  Patienten	  börjar	  artrosskolan.	  Skriftlig	  informationsbroschyr	  (Bilaga	  B)	  erhålls	  
samt	  inskrivning	  sker.	  

Dagboken	  fylls	  i	  under	  perioden.	  

B	  

3.	  Patienten	  deltar	  i	  två	  teorilektioner	  i	  grupp.	  

Dagboken	  fylls	  i	  under	  perioden.	  

C	  

4.	  Differentierad	  fas:	  patienten	  erbjuds	  individuellt	  träningsprogram	  samt	  
erbjuds	  delta	  i	  12	  gruppträningstillfällen.	  Varje	  deltagare	  väljer	  själv	  graden	  av	  
deltagande.	  	  Dagboken	  fylls	  i	  under	  perioden.	  

D	  

5.	  Ingen	  intervention.	  Dagboken	  fylls	  i. Perioden	  avslutas	  med	  att	  patienten	  skrivs	  

ut	  från	  artrosskolan	  och	  lämnar	  in	  sin	  dagbok	  till	  fysioterapeuten.	  
A2	  

3.2   Urval      
Ett ändamålsenligt bekvämlighetsurval gjordes. Ändamålsenligt urval då vi valde objekt 
baserat på deras attribut (attribut beskriver en egenskap hos objektet här artros i höft eller 
knä hos deltagarna). Bekvämlighets urval då det bygger på vad som var passande för oss och 
att det låg närmast för oss att välja deltagare som anmälde sig till artrosskolan. (Denscombe, 
2016). Fyra personer med artros i höft och/eller knä som i följd, anmälde sig till deltagande i 
artrosskolan, valdes. Antalet personer valdes för att få en hanterbar mängd data. Deltagarna 
kommer från samma fysioterapimottagning.  

Inklusionskriterier var: artros i höft eller knä. Deltagaren skulle behärska talad och skriven 
svenska och vara intresserad av att följa artrosskolan. Deltagaren skulle vara 75 år eller 
yngre. Denna åldersgräns valdes för att säkerställa att deltagarna skulle orka fullfölja hela 
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studien under 14 veckor, fylla i dagboken varje dag samt använda stegräknare under samma 
period.  

Exklusionskriterier var: Inflammatoriska led- eller andra allvarliga systemsjukdomar som 
dominerar symptombilden. Annan sjukdom eller funktionsnedsättning som förhindrade eller 
utgjorde kontraindikation för fysisk aktivitet. Vidare exkluderades personer med kognitiv 
nedsättning som till exempel oförmåga att tillgodogöra sig den skriftliga och muntliga 
informationen som artrosskolan innehåller.  

De deltagare som deltog i studien var fyra kvinnor i åldern 54–73 år. Av dessa var en 
yrkesarbetande och övriga tre var pensionärer. Tre av deltagarna hade höftledsartros och en 
deltagare hade knäartros. Deltagarna hade haft symptomduration mellan 48 och 12 månader 

3.3   Genomförande  och  Intervention    
Genomförande och intervention startade september 2015 och avslutades fyra månader 
senare. 

Deltagarna tillfrågades när de anmälde sig till artrosskolan, antingen via telefonkontakt eller 
genom att deltagarna kom till fysioterapimottagningen. De först anmälda personerna 
tillfrågades om de ville delta i studien och de fyra första som var positiva samt uppfyllde 
kriterierna för att delta i artrosskolan valdes ut. När patienten tackat ja till deltagandet fick 
hen en tid för möte med inskrivande fysioterapeut där vi gick igenom hur hen skulle fylla i 
dagboken. Deltagarna informerades om att de skulle följa artrosskolans normala förlopp men 
även skulle fylla i en dagbok parallellt med att de gick artroskolan. Vid samma tillfälle erhöll 
deltagaren en stegräknare. Stegräknaren demonstrerades liksom genomgång av 
skattningsskalor. Begreppet self-efficacy förklarades. Möjlighet fanns för dialog och frågor. 

Deltagarna mötte fysioterapeuten regelbundet under studiens gång. Vid första träffen 
informerades deltagarna om undersökningen upplägg och de olika faserna och fick besvara 
två frågor om rörelserädsla. Vikten av ett aktivt deltagande betonades: att deltagarna varje 
dag skulle notera antal steg och smärtintensitet i den dagbok de erhöll.  

Dagböckerna samlades in vid utskrivningstillfället. Författarna, som är legitimerade 
fysioterapeuter, var de som genomförde interventionen och skötte all kontakt med 
patienterna under interventionen. 

De fem olika faserna var enligt följande: 

A1. 
Perioden löpte under två veckor. Deltagaren intervjuades kort (Bilaga C) samt erhöll 
sin dagbok två veckor före artrosskolans start. En av fysioterapeuterna instruerade 
hur dagboken skulle fyllas i. Dagboken var förtryckt med de frågor som skulle bevaras 
varje dag och de som skulle besvaras en gång per vecka. Patienten hade möjlighet till 
frågor. 
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B. 
Perioden löpte under en vecka. Patienten skrevs in artrosskolan, svarade på 
artrosskolans formulär, undersöktes (höft/knä) samt fick en informationsbroschyr 
om Artros. (Bilaga A). 
 
C. 
Perioden löpte under två veckor. Patienten deltog i de två teoretiska föreläsningar 
som ingår i artrosskolan, vid ett tillfälle per vecka och ca 60 minuter per gång. Vid 
dessa tillfällen gavs möjlighet för frågor och dialog. Patienten tillfrågades också hur 
det gick med dagboksanteckningarna och erbjöds hjälp vid behov. 
 
D. 
Perioden löpte under sju veckor och var differentierad beroende på patientens egna 
önskemål om grad av delaktighet. Patienten erbjöds ett individuellt träningsprogram 
men kunde välja själv om hen ville delta vid instruktionstillfället. Därefter erbjöds 
patienten 12 gruppträningstillfällen under en sex veckors period. Grad av deltagande 
valde patienten själv. Deltagaren hade även möjlighet att träna hemma eller på 
friskvårdsgym. Övningar se bilaga F. 
  
A2. 
Perioden löpte under två veckor utan någon intervention. Patienten skrevs ut från 
artrosskolan. Dagböckerna lämnades in till fysioterapeuten. 

3.4   Datainsamlingsmetoder  
En kort intervju (bilaga C) gjordes innan studien påbörjades för att säkerställa inklusions- 
och exklusionskriterier samt angående patientens tidigare sjukdomar/skador och om 
patienten åt några läkemedel. Patienten fyllde vid samma tillfälle i Tampaskalan för 
Kinesiofobi svensk version (TSK-SV) (bilaga D) (Lundberg, Larsson, Östlund & Sylf, 2006). 
TSK-SV formuläret har visat har god samtida- och prediktiv validitet samt god reliabilitet. 
Frågorna angående rörelserädsla kommer ifrån Tampa Scale of Kinesiophobia (TSK) 
formuläret (Lundberg et al., 2006).  

De variabler som mättes i studien var antal steg tagna per dygn, smärtintensitet, self-efficacy 
för fysisk aktivitet och för två av deltagarna även rörelserädsla. Data samlades in genom 
självrapportering i en dagbok som fylldes i dagligen vid samma tidpunkt. Frågorna som 
skulle besvaras varje dag var antal steg per dag mätt på den stegräknare varje deltagare fick 
detta första tillfälle samt skattad smärtintensitet.  En gång per vecka skulle deltagaren 
besvara fråga om self-efficacy för att promenera sammanlagt 25 minuter per dag. Om 
rörelserädsla förelåg skulle två frågor angående rörelserädsla besvaras en gång per vecka.  
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Stegfrekvens mättes med stegräknare, 3D-Asaklitt som patienten läste av och därefter 
noterade i sin dagbok. Genom att mäta antal steg tagna per dygn kunde vi följa 
försökspersonens förändring av aktivitetsnivå vad gäller promenader/fysisk aktivitet i det 
dagliga livet. Validitet och reliabilitet för stegräknaren är okänd. 

Smärtintensitet skattades på en 11-gradig numerisk skattningsskala (NRS] där 0 är ingen 
smärta och 10 är värsta tänkbara smärta. Mätmetoden har en god reliabilitet och validitet för 
att mäta smärtintensitet (Farrar, Young, La Mareaux, Werth & Poole, 2001). 

Om rörelserädsla förelåg mättes detta med två frågor på en 11-gradig numerisk 
skattningsskala där 0 är instämmer inte alls och 10 är instämmer helt. Frågorna kommer från 
Tankar kring smärta och aktivitet (eng. Pain Belief Screening Instrument (PBSI) och har 
visats har en god reliabilitet samt samtida- och prediktiv validitet för personer med 
muskuloskeletal smärta (Sandborgh, Lindberg & Denison 2008). 

Dagboken började fyllas i två veckor före inskrivningsdagen tom utskrivningsdagen. 
Patienten hade sedan möjlighet till frågor angående dagboken och stegmätaren när hen 
träffar fysioterapeut på inskrivningen sedan vid teorilektion ett samt en vecka senare vid 
teorilektion två. De efterföljande måndagarna under period D ringde fysioterapeut upp 
deltagaren en gång per vecka (måndagar) för att höra hur det gått med dagboksnoteringarna 
och om patienten hade några frågor. Detta under förutsättning att patienten inte deltog i 
individuell träningsgenomgång eller gruppträningen då möjlighet annars gavs till dialog i 
samband med de aktiviteterna. 

3.5   Dataanalys  
Samtliga skattningar sammanställdes i grafer för varje person. Visuell avläsning av grafer ger 
information om variationer inom respektive period, nivåförändringar och latenstid för 
förändringar. Mätvärden redovisas som de registrerats, en gång per vecka eller varje dag. 
Trend visar hur riktningen av data under hela perioden ser ut. Trenden kan vara positiv, 
negativ eller neutral (horisontell linje) (Kazdin, 2010). I den här studien har vi använt oss av 
grafer och boxplot. Boxplot, eller låddiagram, är ett diagram där medianvärde för antal steg 
tagna per dag och faser visas på var sin axel. I mitten av en box sätts en linje för 
medianvärdet, övre kanten av boxen är övre gränsen för tredje kvartilen och nedre är övre 
gränsen för första kvartilen. Första och fjärde kvartilen markeras med en linje utanför boxen. 
Förekommer det extremvärden, det vill säga 1,5 kvartilavstånd under den första kvartilen 
respektive ovanför fjärde kvartilen, visas dessa som prickar (Mc Gill, Turkey & Larsen, 1978).  

3.6   Etiska  övervägande  
Examensarbete faller inte under Lagen om etikprövning och forskning som avser 
människor (SFS, 2003:460). Den etiska bedömningen är delegerad till universitet och 
högskola (Regionala Etikprövningsnämnden i Göteborg,2015). Studien är dock genomförd i 
enligt med denna lag. Lagens mening är att forskningspersonen måste ge samtycke till 
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forskningen som avser denne/denna och meningen är att skydda den enskilda individen och 
respekten för människovärdet vid forskningen. Deltagarna informerades muntligt och 
skriftligt om vad studien gick ut på, tillvägagångssättet, att deltagandet var konfidentiellt och 
frivilligt och att de, när som helst, under studiens gång kunde avsluta deltagandet när de ville 
utan att behöva ange skäl för detta. Informerat samtycke samlades in ifrån deltagarna. All 
insamlad data hanterades konfidentiellt och användes endast i studiens syfte. All insamlad 
data förvarades i låst skåp på arbetsplatsen. Persondata har avidentifierades och deltagarna 
benämns istället som siffror. Författarna var samtidigt utförare av studien vilket kan ha 
påverkat deltagarna. Troligen ökade detta deltagarnas följsamhet till dagliga promenader 
men kan också vara orsak till att deltagarna känt sig tvingade att vara med i studien.  
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4   RESULTAT    

4.1   Deltagare  1  
Deltagaren var en kvinnlig pensionär med unilateral knäartros sedan drygt ett år. Hon gick 
med stavar för att lindra belastningssmärtan. 

Trendlinjen var positiv för daglig stegfrekvens då antalet dagliga steg ökade under hela den 
sammantagna perioden (se figur 1). 

Det var en stor variation i stegfrekvens per dag under de fyra första faserna, min=0 och 
max=8254 steg/dag. Variationen minskade under A2 perioden, min=2900 steg/dag och 
max=5414 steg/dag (se figur 1). Deltagaren hade dag ett noll steg registrerat på grund av att 
hon satte stegräknaren på sidan av midjan. Då hennes BMI var högt fungerade den då inte. 
Då stegräknaren placerades fram på magen fungerade den. Två dagar i fas D rapporterade 
hon noll steg på grund av att hon glömde stegräknaren hemma när hon reste bort. Hon 
slutade skriva sin rapportdag 95 då hon reste bort för julfirande (se figur 1).  

 

 

Figur 1. Antal dagliga steg samt trendlinje under hela perioden inkluderat fas A1, B, C, D och A2 för 
deltagare 1.  
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Deltagarens stegfrekvens i median ökade i fas B, minskade i median i fas C och D och ökade i 
median i fas A2. Mellan fas A1 och B en ökning med 260 steg/dag i median, mellan fas B till C 
en minskning med 609 steg/dag i median, mellan fas C till D med 149 steg/dag i median, för 
att mellan fas D till A2 öka med 530 steg/dag i median (se figur 2). 

 

Figur 2: Median och kvartilavvikelse för antal steg under fas A1, B, C, D och A2 för deltagare1. 
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Smärtintensiteten varierade under varje fas. Trendlinjen var negativ för skattad smärta då 
smärtintensitet minskade under hela den sammantagna perioden. (se figur 3). 

 

Figur 3: Skattning av smärtintensitet samt trendlinjen under hela perioden inkluderat fas A1, B, C, D 
och A2 för deltagare 1. 
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Medianvärden för smärta visar en succesiv minskning under de olika faserna. Trendlinjen var 
negativ för skattad smärta då smärtan minskade under hela den sammantagna perioden. (se 
figur 4). 

 

Figur4: medianvärden för smärtintensitet samt trendlinjen under hela perioden inkluderat fas A1, B, 
C, D och A2 för deltagare 1. 
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Self-efficacy låg i fas A1 på åtta för att sedan öka till tio i de övriga faserna. Trendlinjen var 
positiv för self-efficacy för dagliga promenader då den ökade under hela den sammantagna 
perioden (se figur 5). 

 

 

Figur 5: Self-efficacy för dagliga promenader samt trendlinjen under hela perioden inkluderat fas A1, 
B, C, D och A2 för deltagare 1.  
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Rädsla för rörelser minskade i slutet på fas D medan undvikande av rörelse ökade under 
samma fas (se figur 6). 

 

Figur 6: Rädsla för rörelse och Undvikande av rörelse under periodens alla faser för deltagare 1. 
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4.2   Deltagare  2  
Deltagaren var en förvärvsarbetande kvinna med besvär på grund av unilateral höftartros 
sedan 18 månader tillbaks. Hon haltade kraftigt men avböjde gånghjälpmedel. 

Trendlinjen var negativ för daglig stegfrekvens då antalet dagliga steg minskade under hela 
den sammantagna perioden (se figur 7). 

Det var en stor variation i stegfrekvens per dag i de olika faserna, främst i den första med min 
3028 steg/dag och max 26 905 steg/per dag. Variationen minskade under de följande 
faserna. I fas B min=3217 steg/dag och max=9242 steg /dag. I fas C min=3417 steg/dag och 
max= 11 247 steg/dag. I fas D min=1930 steg/dag och max=12 986 steg/dag. I fasA2 
min=2759 steg/dag och max=11 670 steg/dag (se figur 7). Första dagarna i fas A1 reste 
deltagaren på semester vilket förklarar den stora variationen i fas A1. En dag varje helg 
promenerade hon en längre sträcka med en väninna. 

 

 

 

 

Figur 7: Antal dagliga steg samt trendlinje under hela perioden inkluderat fas A1, B, C, D och A2 för 
deltagare 2.  
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Deltagarens stegfrekvens i median minskade i samtliga faser. Mellan fas A1 och B en 
minskning med 435 steg/dag i median, mellan fas B och C med 69 steg/dag i median, mellan 
fas C och D med 404 steg/dag i median och mellan fas D och fas A2 med ytterligare 395 
steg/dag i median (se figur 8).  

 

Figur 8: Median och kvartilavvikelse för antal steg under fas A1, B, C, D och A2 för deltagare två.  
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Smärtintensiteten varierade under varje fas. Trendlinjen var negativ för skattad smärta då 
smärtintensitet minskade under hela den sammantagna perioden. (se figur 9). 

 

Figur 9: Skattning av smärtintensitet samt trendlinjen under hela perioden inkluderat fas A1, B, C, D 
och A2 för deltagare 2. 
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Medianvärdet för smärta låg på samma nivå i de fyra första faserna men sjönk sedan i fas A2. 
Trendlinjen var negativ för skattad smärta då smärtan minskade under hela den 
sammantagna perioden (se figur 10). 

 

Figur 10: medianvärden för skattning av smärtintensitet samt trendlinjen under hela perioden 
inkluderat fas A1, B, C, D och A2 för deltagare 2. 
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Self-efficacy för dagliga promenader låg i fas A1, B, C samt A2 på tio för att en vecka i fas D 
sjunka till åtta. Trendlinjen var negativ för self-efficacy för dagliga promenader då den låg på 
samma nivå i alla faser utom en, under hela den sammantagna perioden (se figur 11). 

 

 

Figur 11: Self-efficacy för dagliga promenader samt trendlinjen under hela perioden inkluderat fas A1, 
B, C, D och A2 för deltagare 2.  
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Rädsla för rörelse sjönk från fem i fas A1 till ett i fas A2. Undvikande av rörelser varierade 
under de olika faserna mellan ett och tre (se figur 12). 

 

Figur 12: Rädsla för rörelse och Undvikande av rörelse under periodens alla faser för deltagare 2. 
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4.3   Deltagare  3  
 

Deltagaren var en yrkesarbetande kvinna med besvär ifrån sin vänster höft på grund av 
artros sedan fyra år. Smärtstillande och inflammationshämmande medicin användes vid 
behov. Hon besvärades både av vilo- och belastningssmärta. Det var en stor variation i 
stegfrekvens per dag i fas C och D (se figur 13). I fas C var min=2979 steg/dag och max=14 
730 steg/dag. Variationen ökade ytterligare i fas D, min=2884 steg/dag och max=17 915 
steg/dag. I de andra faserna var variationen i stegfrekvensen per dag mindre, min=1017 
steg/dag och max=9644 steg/dag.  Trendlinjen var positiv för daglig stegfrekvens då antalet 
dagliga steg ökade under hela den sammantagna perioden (se figur 13). De tre topparna i 
stegfrekvensen hänger samma med en helgdag. Deltagaren råkade ut för en trafikolycka dag 
tio och åt en kur smärtstillande i tio dagar. Hon upptäckte dag 47 att antal steg per dag hon 
tog inte stämde överens med vad stegräknare visade eftersom hon gick och shoppade med sin 
svägerska och hennes stegräknare i mobilen noterade 1000 steg mer. Efter det flyttade hon 
stegräknare till sidan på byxlinningen. Felregistreringen fortsatte eftersom hon jämförde 
med mobiltelefonens stegräknare. Trots det registrerades stegräknarens resultat genom hela 
studien. Deltagarens avvikande gångmönster är troligen orsaken till den avvikande 
mätningen. I slutet av studien anmärkte deltagaren att hon hade fått successivt mer ont i 
höften på grund av kyla och att det blev besvärligare att gå (se figur 13). 

Figur 13: Antal dagliga steg samt trendlinje under hela perioden inkluderat fas A1, B, C, D och A2 för 
deltagare 3.  
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Deltagarens stegfrekvens i median ökade i fas B, D och A2 och minskade i median i fas C. 
Mellan fas A1 och B ökade med 383 steg/dag i median, mellan fas B och C minskade med 620 
steg/dag i median, ökade mellan fas C och D med 754 steg/dag i median och ökade ytterligare 
med 859 steg/dag i median mellan fas D 0ch A2, vilket var 1376 steg/dag i median än i fas A1 
(se figur 14).  

 

Figur 14: Median och kvartilavvikelse för antal steg under fas A1, B, C, D och A2 för deltagare 3.  
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Skattad smärtintensitet per dag stiger vid dag 20 där deltagaren slutar med sin kur 
smärtstillande efter trafikolyckan för att sedan ligga kvar på en högre nivå (se figur 15). 
Trendlinjen var positiv för skattad smärta då smärtintensitet ökade under hela den 
sammantagna perioden (se figur 15). 

 

 

Figur 15: Skattning av smärtintensitet samt trendlinjen under hela perioden inkluderat fas A1, B, C, D 
och A2 för deltagare 3. 
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Skattad smärtintensitet medianvärdet ligger i fas A1 och B på 3. I fas C steg smärtintensitet 
till 6 för att i fas D och A2 sjunka ned till 5. Trendlinjen var positiv för skattad smärta då 
smärtintensitet ökade under hela den sammantagna perioden (se figur 16). 

 

 

Figur 16: medianvärden för skattning av smärtintensitet samt trendlinjen under hela perioden 
inkluderat fas A1, B, C, D och A2 för deltagare 3. 
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Self-efficacy varierar mycket under alla faser. Trendlinjen var negativ för self-efficacy för 
dagliga promenader då den minskade under hela den sammantagna perioden (se figur 17). 

 

 

Figur 17: Self-efficacy för dagliga promenader samt trendlinjen under hela perioden inkluderat fas A1, 
B, C, D och A2 för deltagare 3. 
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4.4   Deltagare  4  
Deltagaren var en kvinnlig pensionär som hade haft besvär med vänster höft på grund av 
artros sedan drygt ett år. Deltagarens symtom bestod utav upplevd smärta vid promenader. 

Deltagarens stegfrekvens/dag ökade i de tre första faserna, med 2633 steg/dag mellan fas A1 
och B och med 168 steg/dag mellan fas B och C för att sedan minska i de sista två faserna, 
med 240 steg/dag mellan fas C och D och 1010 steg/dag mellan fas D och A2. Det var en stor 
variation i stegfrekvens i Fas D, min=1476 per/dag och max=9641 steg/dag (se figur 18). 
Trendlinje är negativ under hela studien som pågick under 14 veckor (se figur 18). 

 

Figur 18: Antal dagliga steg samt trendlinje under hela perioden inkluderat fas A1, B, C, D och A2 för 
deltagare 4.  
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Medianvärdet på stegfrekvens per dag stiger mest mellan fas A1 och B för att ifrån fas C sakta 
sjunka ned med lite mer än 1000 steg per dag till fas A2 (se figur 19). 

 

 

Figur 19: Median och kvartilavvikelse för antal steg under fas A1, B, C, D och A2 för deltagare 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Fas	  A Fas	  B Fas	  C Fas	  D Fas	  A2

Antal	  steg,	  Patient	  4



31 

Skattad smärtintensitet ligger de första tio veckor ganska konstant på tre för att de sista 
veckorna succesivt gå ned till ett. Trendlinjen var negativ för skattad smärta då 
smärtintensitet minskade under hela den sammantagna perioden (se figur 20). 

 

Figur 20: Skattning av smärtintensitet samt trendlinjen under hela perioden inkluderat fas A1, B, C, D 
och A2 för deltagare 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97

Smärta,	  patient	  4

Fas  A1
Dag  1-‐14

Fas  B
Dag  15-‐21

Fas  C
Dag  22-‐35

Fas  D
Dag  36-‐84

Fas  A2
Dag  85-‐98



32 

Skattad smärtintensitetens medianvärde var i fas A1 till D tre, för att i fas A2 gå ned till ett. 
Trendlinjen var negativ för skattad smärta då den minskade under hela den sammantagna 
perioden (se figur 21). 

 

Figur 21: medianvärden för skattning av smärtintensitet samt trendlinjen under hela perioden 
inkluderat fas A1, B, C, D och A2 för deltagare 4. 
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Self-efficacy ligger i fas A1 till C på åtta för att stiga till nio i fas D och slutligen i fas A2 att öka 
till tio. Trendlinjen var positiv för self-efficacy för dagliga promenader då den ökade under 
hela den sammantagna perioden (se figur 22). 

 

Figur 22: Self-efficacy för dagliga promenader samt trendlinjen under hela perioden inkluderat fas A1, 
B, C, D och A2 för deltagare 4. 
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5   DISKUSSION  

5.1   Resultatsammanfattning  
Syftet var att undersöka hur deltagande i artrosskolan påverkade patienternas dagliga 
stegfrekvens, smärtintensitet, self-efficacy för att promenera 25 minuter per dag samt 
eventuell rörelserädsla. Studien innehåller artrosskolans tre olika faser med olika 
interventioner samt en baslinjeperiod på två veckor före och efter interventionen.  
Sammanlagt har studien fem olika faser. Fas A1 är baslinje ett, fas B är inskrivning, fas C är 
teori, fas D är träningsperiod och fas A2 är baslinje två. Därför valdes att redovisa trendlinje 
genom de olika faser här i sammanfattningen. Hos deltagare 1 och 3 steg trendlinjen för den 
dagliga stegfrekvensen under studien. Hos deltagaren 2 och 4 sjönk den däremot. 
Trendlinjen för skattad smärtintensitet sjönk hos deltagaren 1, 2 och 3 under studien. För 
deltagare 3 ökade däremot trendlinjen för skattad smärtintensitet vilket kan beror på att 
denna deltagare var inblandad i en trafikolycka under fas B (inskrivning). Self-efficacy för att 
promenera 25 minuter per dag var hög, åtta eller över, i starten av studien hos alla 
deltagarna. Den steg ytterligare hos deltagare 1 och 4 från åtta till tio.  Deltagare 2 skattade 
self-efficay under alla veckor, förutom en vecka, till tio. Under en vecka skattade hon åtta 
vilket sammanföll med skattad ökad smärtintensitet vid samma mättillfälle. Trendlinje för 
self–efficacy visade en svag stigning under samtliga 5 faser hos deltagaren 1 och 4 samt en 
sänkning hos deltagaren 3 och 2. Deltagare 1 och 2 uppfyllde kriteriet för rörelserädsla; 
rädsla för rörelse och undvikande av rörelse. Skattning av rädsla eller undvikande av rörelse 
ändrades inte för deltagare ett förrän under träningsfasen D, då undvikande ökade och rädsla 
minskade. Hos deltagare två ligger rädsla för rörelse över undvikande av rörelse under fas A1 
och B för att under fas C förändras så att de ligger tvärtom. Rädsla för rörelse och undvikande 
av rörelser synkroniseras sedan under slutet på fas D till endast ett i NRS. 

5.2   Resultatdiskussion  
I Artrosskolan (BOA-registercentrum, u.å.).	  är det endast den teoretiska delen med två 
föreläsningstillfällen som är obligatorisk för deltagarna, vilket i denna studie motsvarar fas C. 
Deltagande i den efterföljande träningsperioden är valfritt. Det kan tolkas som att man vid 
utformandet av Artrosskolan ansåg att enbart information skulle leda till att deltagarna blir 
mer fysiskt aktiva. Detta kunde ses hos endast deltagare tre som ökade sin stegfrekvens per 
dag efter fas C (teori). Deltagare ett visade en ökning av sin fysiska aktivitet under sista 
baslinjeperioden, A2. 

I studien kan man se att medianvärdet för stegfrekvens per dag endast ökade hos en av 
deltagarna och då i fas D (erbjudande om träning i grupp med handledning av fysioterapeut). 
Det kan indikera att intervention med endast teoretisk information är otillräckligt för att 
förändra beteendet att promenera. Thorstensson et al. (2006) skriver att ökad information 
till patienter med artros skall förbättra följsamheten till träning. Promenader kan anses var 
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en sorts träning för deltagarna i artrosskolan men man kan i studien inte se någon ökning av 
stegfrekvens i fas C som innehåller teoretisk information. 

Efter fas D med träning ökade stegfrekvensen hos två av deltagarna (deltagare 1 och 3) 
medan det för de övriga två deltagarna noterades en minskning av stegfrekvens per dag. Hos 
patienter med artros i höft och/ eller knä är det viktigt att upprätthålla personens 
aktivitetsnivå i det dagliga livet för att kunna hantera smärta och funktionsnedsättning som 
annars är en följd av artros (Shelby et al., 2012). Även i artrosskolan betonas vikten av 
aktivitet i form av promenader om sammanlagt 25 minuter per dag. Trots kontinuerlig 
upprepning av den informationen under interventionen kan man se endast en mindre ökning 
av antalet steg per dag och då endast hos två av de fyra deltagarna. 

Medianvärdet för smärta sjönk i fas C och D för deltagaren 1 och 3 medan smärtan ej 
påverkades hos deltagaren 2 och 4. Smärtan för deltagaren 2 och 4 sjönk dock efter 
interventionen i baslinje A2. I studien av Hart et al. (2008) visas att en kombination av 
styrke- och rörlighetsträning och dagliga promenader är effektivt med avseende på minskad 
smärta och ökad rörlighet, för patienter med artros. I vår studie registrerades ej om 
deltagarna varit med på den valfria gruppträningen som erbjuds under fas D, vilket blir en 
svaghet vid tolkning av resultatet för de olika deltagarna vad gäller upplevd smärta. Det är 
alltså oklar om förändringar i smärtintensitet sammanfaller i tid med deltagande i 
gruppträning eller ökning/minskning av antal steg per dag. Minskning eller ökning av 
skattad smärtintensitet kan även bero på det faktum att artros går i skov (Ericson & Ericson, 
2012). 

En kombination av dagliga promenader, styrketräning och hälsoutbildning har visats ge en 
ökad self-efficacy för träning, en mycket tydlig ökning av följsamhet till fortsatt träning, 
minskade besvär av smärta och stelhet samt en ökning av funktion i den undre extremitet 
(Huges et al.2004). Enligt en litteraturöversikt från Statens beredning för medicinsk och 
social utvärdering (2007) kan man se ett starkt samband mellan individens self-efficacy för 
att utföra fysisk aktivitet och framtida utförande av fysisk aktivitet. I föreliggande studie kan 
man notera att upplevd smärta hos varje deltagare har reducerats under studiens gång för 
alla deltagare utom en. Denna deltagare var tidigt i studien med om en bilolycka. Vilka 
faktorer som ligger bakom förändringen är svårt att utläsa: Ingen av deltagarna har ökat 
antal steg per dag nämnvärt under varken studien eller interventionen. Ingen förändring kan 
ses under fas C med teori. I studien har vi ej registrerat om respektive deltagare deltagit i 
gruppträningen med styrketräning eller ej, så om det föreligger effekt av styrketräning eller 
inte kan ej fastställas. Enligt BOA blir 25% av deltagarna i artrosskolan smärtfria efter den tre 
månader långa interventionen vilket vi ej kan se i denna studie. Det kan bero på att 
effekterna av deltagandet i artrosskola beror på en adderad effekt av information, träning 
under en längre period samt stärkt self-efficacy för såväl att promenera 25 minuter per dag 
som self-efficacy för fysisk aktivitet. Detta har tidigare visats av Shelby et al. (2012) 
Anmärkningsvärt är att alla våra fyra deltagare startat med högt self-efficacy för att 
promenera 25 minuter per dag, även de två deltagare som uppfyllde kriterier för 
rörelserädsla. Trots höga värden på self-efficacy minskade varje deltagares stegfrekvens 
under interventionen.  
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När dagboken skulle börja fyllas i fick alla fyra deltagare fylla i Tampaskalan för kinesiofobi 
(bilaga C) och patient ett och två uppfyllde kriteriet för rörelserädsla och undvikande av 
rörelse. Hög nivå av rörelserädsla har troligen en negativ effekt på rehabiliteringsresultatet 
vid muskuloskeletala smärttillstånd (Lundberg, Styf & Carlsson, 2004) Patienter med artros 
som upplever rörelserädsla är tveksamma till fysisk aktivitet eller är inte alls aktiva i 
vardagen (Shelby et al., 2012) 

Yttre faktorer som vilken tidpunkt på året studien förlades, huruvida deltagarna arbetade 
eller var pensionerade, variation under veckorna vad gäller antal steg, gånghjälpmedel och 
medicinering eller ej är faktorer som kan påverka de olika variablerna vi mätt under studien. 
Deltagarna kan ha påverkats av omgivningsfaktorer som att de undvikit rörelse i form av 
promenader för att vädret ej var optimalt.  

Single-case studiens syfte är att påvisa och beskriva, om så finns, variationer hos varje 
enskild individ. Här redogörs variationerna för varje enskild deltagare. 

 Deltagare 1 var en äldre dam med knäartros. När hon använde stavar hade hon ej någon 
belastnings smärta så hennes antalsteg per dag påverkades ej av smärta. Hon upplevde sällan 
behov av smärtstillande medicin, hon var pensionerad och hade mycket tid att disponera för 
promenader. Trots gott om egen tid reducerades hennes antal steg succesivt under alla faser 
för att i fas A2 öka något. Sannolikt påverkades hon av att studien påbörjades i augusti och 
pågick till veckan före jul då det blev det allt mörkare, kallare och under fas D även snö och 
halt. Enligt Bandura (1991) påverkas individens beteende ständigt av samspelet mellan 
tankar och den yttre miljön vilket här kan vara fallet. Hon noterade noll steg tre dagar under 
studien beroende på problem med stegräknaren och att hon vid två tillfällen glömde sätta på 
sig stegräknaren. Resultatet för självskattad smärta sjönk succesivt under studien under varje 
fas vilket ej kan förklaras av ökat antal steg då antal steg ju minskade succesivt förutom i fas 
A2.Det är möjligt att smärtintensiteten kan ha sjunkit succesivt under studien på grund av 
olika omgivningsfaktorer som exempelvis det stöd hon fick fortlöpande under den period hon 
skrev dagbok, ökad kunskap om att smärta vid artros ej skadar leden och även det faktum att 
artrosbesvär går i skov  och att hon här kan vara på väg ur ett skov kan vara en förklaring till 
reducerad smärta. Deltagare ett deltog regelbundet i den gruppträning som erbjöds vilket kan 
förklara hennes reducering av smärta 

Deltagare 2 var en yrkesarbetande kvinna med höftartros. Hennes självskattad smärta låg på 
fem under alla faser fram till fas D då den sjönk till fyra komma fem. Trots att hon haltade 
kraftigt av smärta när hon promenerade avböjde hon bestämt avlastande hjälpmedel som 
stavar eller kryckkäppar. Hon ansåg att hon var för ung för det. Här ser vi tydligt hur tankar 
och beteende interagerar (Bandura, 1991). Antal steg under de olika faserna varierade 
kraftigt: i fas A1 åkte hon på semester med sin pojkvän och gick en dag nästan 27 000 steg 
medan medianvärdet för samma fas låg på 6714 steg per dag. Under semestern ökade hon sin 
medicinering kraftigt men det framkommer ej i vår studie. Hon arbetade samt hade lång 
resväg till och från sitt arbete vilket är förklaring till att hon inte registrerade så många steg 
per dag vardagarna medan hon varje helg tog en lång promenad med sin väninna. Hennes 
stegfrekvens minskade succesivt i varje fas vilket hos även henne kan bero på väderfaktorer. 
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I fas D sjönk självupplevd smärta från fem till fyra komma fem i medianvärde vilket är 
marginellt och kan bero på yttre faktorer såsom grad av medicinering eller hur mycket hon 
satt i bilen under perioden. Hennes self-efficacy för att promenera 25 minuter per dag låg på 
tio redan i fas A1 och höll sig på den nivån alla veckor förutom en vecka i fas de då den sjönk 
till åtta vid samma tillfälle som hennes självskattade smärta ökade till åtta. Hennes höga grad 
av self-efficacy för 25 minuters promenad per dag kan förklaras av att hon själv märkte att de 
dagar hon promenerade längre ej gav mer smärta samt att hon när hon fick kraftig smärta 
(oftast på nätterna) använde sig av smärtstillande medicinering som Citodon och Alvedon. 

Hon uppfyllde kriterier för rörelserädsla vid studiens start då hennes rädsla för rörelse i fas 
A1 låg på fem och undvikande av rörelse låg på noll. Grafen för undvikande av rörelse visar 
en förändring i fas B till tre, för att i fas D sjunka och synkronisera sig med rädsla för rörelse 
till låg nivå på ett. Hennes rädsla för rörelse och undvikande av rörelse minskade under 
studien vilket kan bero på att hon deltog aktivt i all den träning som erbjöds och märkte att 
hon ej blev sämre av träning utan fick mindre ont av den tränings som erbjöds. 

Deltagare 3 hade flera toppar avseende antal steg tagna per dag under fas C (teori), D 
(träning) 0ch A2 (baslinje 2, utan intervention). Vid närmare visuell granskning faller 
topparna samman med helgdagar. Topparna gör att deltagaren visar en stigande trendlinje 
under hela undersökningen för antal steg tagna per dag. Trots det tilltar deltagarens 
smärtintensitet under fas C, D och A2. Shelby et al. (2012) konkluderar att det är viktigt att 
uppehålla personens fysiska aktivitetsnivå för att minska smärta och få bättre funktion. Detta 
har inte kunnat ses hos deltagaren tre. Detta kan bero på att deltagaren inte har en 
regelbundenhet i sin fysiska aktivitet eller att trafikolyckan har påverkat smärtintensiteten. 
Deltagaren tre visar en sänkning av self-efficacys trendlinje för att ta 25 minuters promenad 
per dag under samma period (fas C, D och A2) trots att hon visar en ökad följsamhet 
beträffande fysisk aktivitet. Detta går stick i stäv med slutsatsen att ökad self-efficacy ger 
ökad följsamhet till fysisk aktivitet (Huges et al., 2004, Mark et al., 2005). Återigen kan 
utfallet bero på att deltagaren har varit med om en trafikolycka. 

Hos deltagare 4 ses en minskad skattad smärtintensitet och ökad self-efficacy under de sista 
två veckorna av fas D (träning) och under fas A2 (baslinje två, ingen intervention). Huges et 
al. (2004) och Shelby et al. (2012) har sett sambandet mellan ökad self-efficacy och minskad 
smärta i sina studier. Trots minskad smärta och ökad self-efficacy visar deltagare fyra en 
minskning av antal steg per dag under fas D (träning) och fas A2 (baslinje två, ingen 
intervention). Detta går emot uppfattningen att ökad self-efficacy och minskad smärta ger 
ökad följsamhet till fysisk aktivitet enligt Shelby et al. (2012). Träningsinterventionen i 
artrosskola pågår under sju veckor och hos den här deltagaren kan vi se en minskad smärta 
som startar efter fyra veckors träning. Enligt Roos et al. (2016) förväntas mätbara resultat av 
träning vad gäller effekt på artrosrelaterade besvär efter sex-åtta veckor. Här kan vi se 
samband mellan fysisk träning och minskade artrosrelaterade besvär. En svaghet i 
undersökningen är att träningen är frivillig och att utförande av ett träningsprogram två 
gånger i veckan inte har följts. Studiens resultat är i linje med studier som visar att enbart 
information inte leder till förändrat beteende vad gäller fysisk aktivitet (Huges et al., 2004, 
Hart et al. 2008). 
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Resultatet i studien av de olika deltagarna visar på stora individuella skillnader vad beträffar 
olika skattade och mätta variabler. Detta går också att se i årsrapporten som BOA-register 
utger varje år (BOA årsrapport, 2015).  Tolv månader efter avslutat artrosskola för patienter 
med knäartros hade 33% reducerad smärta, 58% oförändrad och 7% ökad smärta. Det kan 
antas att de stora individuella skillnaderna kan bero på olika grad av artros. Artrosskolan har 
ett individuellt omhändertagande i träningsdelen där träningsprogrammet anpassas till varje 
patient och dess besvär. Troligtvis skulle ett mer systematiskt användande av 
beteendeförändringstekniker inkluderade i artrosskolan leda till förbättrad effekt med 
avseende på följsamhet till råd om fysisk aktivitet och därmed minskad smärta. 

5.3   Metoddiskussion  
Studien genomfördes som en experimentell single-case studie. Fyra deltagare följdes under 
fem faser (A1-B-C-D-A2) Metoden valdes för att undersöka effekten av BOA- interventionen 
på individnivå (Carter, Lubinsky & Domholdt, 2011). Andra fördelar, enligt Carter et al. 
(2011) med metoden är att fler olika slags interventioner kan sättas in och dras bort under 
studiens förlopp och effekten av dessa på resultatet kan följas. Den här studien undersöker 
hur olika interventioner i artrosskolan påverkar olika variabler och hur yttre påverkan så som 
veckodag, årstid, trafikolycka och medicinering kan påverkar resultatet. Att kunna följa 
effekten av interventioner genom många mätningstillfällen och yttre påverkan har varit en 
styrka i undersökningen (Carter et al., 2011). Generaliserbarhet hos en single-case studie är 
svårt att göra eftersom varje individ följs för sig. Det går endast att uttala sig om flera single-
case studier med liknande deltagare visar motsvarande resultat. Detta har inte kunnat ses i 
den här studien.  

 

Baslinjemätningen i studien pågick två veckor före och efter avslutad intervention. 
Baslinjemätningen ska vara så lång så att variationen i mätvärden kan bli stabila (Kazdin, 
2010). Hos vissa deltagare kan vi se en stabilisering av baslinjevärde hos deltagare 1,2 och 3 
vad gäller medianvärde för skattad smärtintensitet under fas A1 och self-efficacy skattning 
hos deltagare 1, 2 och 4 under fas A1. Hos deltagare 4 inträffade det inte vad gäller 
medianvärde för skattad smärta i fas A1 Ingen stabilisering av mätvärden kan ses i slutet av 
studien, fas A2, förutom för self-efficacy hos deltagare 1 och 2. Detta kan bero på en takeffekt 
för mätningarna.  Även skattad smärtintensitet stabiliserades i fas A2 för deltagare 4. Längre 
baslinje hade troligen gett ökad stabilitet i mätvärde och ökat studiens interna validitet. 

Vid urvalet användes ett bekvämlighetsurval. Ett inklusionskriterium var att deltagaren 
skulle vara i åldersintervallet 35–75 år. Detta åldersintervall valdes för att säkerställa att 
deltagarna orkade fullfölja hela studien under 14 veckor, fylla i dagboken varje dag samt 
använda stegräknare under samma period.  För att minska den personliga inverkan av 
respektive författare träffade deltagarna båda studieförfattarna vid alla träffar förutom vid 
ut- och inskrivningen då de enbart träffade en författare. Om deltagaren inte kom på 
gruppträningen, under en vecka, tog en av studieförfattarna kontakt med deltagaren. 
Reliabiliteten för stegräknare var okänd. Författarna testade stegräknaren på sig själva innan 
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studien påbörjades för att kontrollera om mätningen var tillförlitlig. Antal steg räknades då 
högt av författaren vid testet. I testningen stämde antal steg överens med verkligt antal tagna 
steg. Därför valdes att använda stegräknare 3D-Asaklitt. Stegräknarens mätning var 
beroende av den vertikala nivåskillnadsförändring som uppstår under gång. Stegräknare 
fästes därför i byxlinningen. Under studiens gång visade det sig att stegräknaren inte var 
tillförlitlig vid övervikt genom att den hamnade i horisontalläge och inte heller vid avvikande 
gångmönster. Övriga mätmetoder som användes i studien har visat god reliabilitet och 
validitet (se datainsamlingsmetoder). Self-efficacy mätningen nådde takeffekt tidigt i 
undersökningen. Self-efficacy skattning är endast valid vid skattningar av tilltro till 
aktiviteter/beteende som personen har prövat och fram för allt tycker är av värde för 
deltagare. I studien undersöktes self- efficacy inför 25 minuter promenad per dag. Denna 
längd rekommenderas i artrosskola men har orsakat mindre detaljerat registrering av self-
efficacy. Bättre hade varit att varje deltagare hade fått välja en egen aktivitet som är viktig för 
den. 

I denna studie användes ett egenkonstruerat frågeformulär för att samla in 
bakgrundsinformation i början av studien (se bilaga C). Under studiens gång har inte ändring 
av medicinintag noterats samma gällde för användandet av gånghjälpmedel och förändring i 
vädret, till exempel kyla, antecknades endast sporadiskt. Studien pågick ifrån september till 
och med december vilket troligen kan ha haft en inverkan på resultatet. Halkan gör att 
deltagarna minskar sin stegfrekvens och kyla ger ökad skattad smärtintensitet hos vissa 
artrospatienter.  

Självregistrering i dagbok samt registrering via stegräknare har använts i studien.  Detta har 
krävt intresse och delaktighet ifrån deltagare. Motivationen har under studiens gång 
upprätthållits tack vare regelbundna träffar. Att använda sig av dagboksregistrering ger en 
detaljrikedom gällande de olika variablernas variation. Samtidigt påverkar återkommande 
registrering deltagarens skattning. Deltagarens vilja att bli bättre kan påverka skattningen av 
self-efficacy, smärta och rörelserädsla. Avläsning på stegräknare varje dag kan innebära att 
deltagare blir mer uppmärksam på hur många steg denne tar per dag och därför vilja gå 
längre (Carter et al., 2011). Vid vilken tidpunkt på dygnet dagboken fylls i är av vikt eftersom 
man vid artros oftast har morgonstelhet och morgonsmärta. Deltagarna fick därför 
instruktioner om ifyllandet av dagboken och användandet av stegräknare vid första träffen 
för att säkerställa att deltagarna fyller i dagboken vid en fast tidpunkt (efter kl. 17.00) på 
dagen samt hanterar användandet av stegräknare konsekvent.  

Notering av omgivning- och individfaktorer har varit bristfällig i studien eftersom de inte har 
uppmanats att notera dessa. I vissa fall har det ändå skett så som trafikolycka, användandet 
av mediciner, kyla och sjukdom. En persons beteende påverkas av olika faktorer så som 
omgivnings- och individfaktorer (Turk & Okifuji, 2002). Individfaktorer som påverkat 
deltagare i studien är en trafikolycka, medicinering och sjukdom. Enligt Fiala, Rhodes, 
Blanchard & Andersson (2013) samt Powell, Bricker & Blair (2002) har omgivningsfaktorer 
stor inverkan på resultatet av interventionen och även stor påverkan på individens self-
efficacy i en specifik situation. I studien har deltagare påverkats av vädret, årstid, semester 
och specifik veckodag. 
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Resultatet har presenterats i olika grafer vilket ger möjlighet till visuell analys vilket kan vara 
bra då det blir både detaljerat och överskådligt. En nackdel kan dock vara att resultatet blir 
en subjektiv tolkning (Carter et al., 2011). Det finns få tydliga regler framtagna för hur det 
visuella uppställda resultatet ska tolkas. I studien fungerade inte stegräknare dag ett och 
under två dagar i fas D glömde hon att ta med sin stegmätare på semester (dag 40 och 41). Vi 
har i redovisningen med boxplot tagit bort de värdena i redovisningen. Self-efficacy 
registreringen var redan hög vid starten av studien (åtta eller högre). Att promenera 25 
minuter om dagen var troligen en lätt uppgift för alla deltagare. Detta gav en takeffekt som 
har gjort att mätinstrumentet inte är känsligt för eventuella förändringar av self-efficacy. Det 
hade eventuellt varit bättre att undersöka self-efficacy för en av deltagaren prioriterad fysisk 
aktivitet. Valet av 25 minuters promenad om dagen berodde på att det är den aktivitet som 
rekommenderas och prioriteras i artrosskolan. Skattning av rädsla eller undvikande av 
rörelse, hos deltagare ett visade en oförklarlig utveckling då undvikande ökade och rädsla 
minskade. Deltagarens ett visade diskrepansen mellan rädsla för rörelse och undvikande av 
rörelse kan bero på att deltagare ett ej riktigt tolkat innebörden av de två olika begreppen 
som var avsett. 

I en undersökning är det önskvärt att få en så hög intern validitet som möjligt. Följande 
faktorer som har stärkt den interna validitet för studien har varit daglig registrering i 
dagboken som ger många mättillfälle, deltagare träffade bägge studieförfattaren under 
studiens gång, användandet av tillförlitlig mätmetod numerisk skattnings skala (NRS) och 
antecknandet i dagboken på en fast tidpunkt varje dag. Följande faktorer som hotar den 
interna validiteten har varit sporadisk notering av individ- och omgivningsfaktorer, 
takeffekten som uppstod vid self-efficacy mätningen, användandet av 3D-Asaklitt 
stegräknare som fungerade undermålig och registrering av mätvärde varje dag. Ett mer 
tillförlitligt sätt att mäta daglig stegfrekvens hade varit önskvärt, exempelvis med en 
aktivitetsmätare.  Någon sådan fanns dock ej tillgänglig vid denna studies genomförande. 
Övriga svagheter går att förhindra om studien skulle upprepas. 

Studieförfattarna var samtidigt de två fysioterapeuter som tog hand om artrosskola genom 
hela undersökningen. Troligen ökade detta deltagarnas följsamhet till dagliga promenader 
men kan också vara orsak till att deltagarna känt sig tvingade att vara med i studien.   

Vid sökning i olika databaser har vi inte hittat några experimentella single-case studier eller 
randomiserade kontrollerade studier med syftet att undersöka hur deltagande i artrosskolan 
påverkar några av följande variabler: daglig stegfrekvens, smärtintensitet, self-efficacy för att 
promenera 25 minuter per dag samt eventuell rörelserädsla. Den externa validiteten för 
studien är därför osäker. I studien kan ingen subgrupp urskiljas. Ingen deltagare har hittats 
som är representativ för hela populationen personer med artros, som deltar i artrosskolan.  

Tidigare studier har inte följt påverkan av artrosskola på individnivå och kan därför har 
missat de olika subgrupper som finns inom deltagarna på artrosskola. En registerstudie 
(kvantitativ studie med retrospektiv design) genomfördes av Thorstensson et al. (2015) där 
man beskrev deltagarnas deltagande i artrosskolans olika delar, nöjdhet med genomgången 
artrosskola och användandet av kunskapen som förmedlades under artrosskola tre månader 
respektive ett år efter avslutning. Ingen närmare analys av påverkan på olika variabler, så 
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som fysisk aktivitet, smärta och self-efficacy gjordes, Vi menar att detta, att det inte har 
hittats några subgrupper, beror på designen i studien. En kvalitativ design lämpar sig för att 
följa deltagarnas tankar och känslor under studiens gång och kan med fördel användas för att 
hitta subgrupper (Carter et al., 2011).  

5.4   Etisk  diskussion  
Några etiska betänkligheter om studien har inte uppkommit. Deltagarna har deltagit i en 
studie där interventionen grundar sig i tidigare forskning. Struktur och innehållet i 
artrosskolan är evidensbaserad och var lika för alla deltagare. Vid studiens början 
informerades deltagarna muntligt och skriftligt om vad studien gick ut på, 
tillvägagångssättet, att deltagandet var konfidentiellt och frivilligt och att de, när som helst, 
under studiens gång kunde avsluta deltagandet utan att behöva ange skäl för detta och utan 
att det påverkade fortsatt deltagande i artrosskolan. Informerat samtycke samlades in ifrån 
deltagarna. All insamlad data har hanterats konfidentiellt och har endast använts i studiens 
syfte. Persondata har avidentifierats och deltagarna benämns istället som siffror. 
Studieförfattarnas delade roll som genomförare av artrosskola kan sannolikt ha haft en 
påverkan. Det kan inte uteslutas att deltagarna kände en viss påtryckning att fortsätta sitt 
deltagande i studien eftersom de träffade studieförfattarna två gånger i veckan. Detta kan 
både ha haft en positiv och negativ påverkan. Positiv eftersom de kände sig mer motiverade 
av återkommande kontakt samtidigt som detta kan ge en känsla på krav att fortsätta.  
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6   SLUTSATS  

Syftet var att undersöka hur deltagande i artrosskolan och dess olika faser påverkade 
deltagarnas dagliga stegfrekvens, smärtintensitet, self-efficacy för att promenera 25 minuter 
per dag samt eventuell rörelserädsla. Studien visade motstridiga resultat där tre deltagare 
fick minskad smärta trots att daglig stegfrekvens minskade. En deltagare ökade sin dagliga 
stegfrekvens men fick ökad smärta. Det är möjligt att det behövs fler interventioner än endast 
information till deltagarna för att förändra deras beteende vad gäller fysisk aktivitet och 
reducera deras smärta. Det hade också varit värdefullt att följa deltagarna på längre sikt för 
att utvärdera effekt på mätta variabler. 
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BILAGA  A  INFORMATIONSBROSCHYR  BOA  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

BILAGA  B  DAGBOKEN  
Följande frågor fylls i varje dag: 

1.   Jag har gått…….. steg idag. 

2.   Smärtintensiteten idag ligger på ………. (0=ingen smärta alls,10= värst tänkbara 
smärta). 

Följande frågor följ i en gång i vecka: 

3.   I vilken grad tror du att du klarar av att promenerar sammanlagt 25 minuter om 
dagen (0 är i låg grad och 10 är i hög grad)? Grad:…… 

Följande frågor fylls i om du har förhöjd grad av rörelserädsla: 

4.   Att vara försiktig med onödiga rörelser är det bästa jag kan göra för att förhindra att 
smärtan förvärras. 0-10 (0 instämmer inte alls, 10 instämmer helt). Siffra:…. 

5.   Min kropp säger mig att jag har någon allvarlig åkomma.0-10 (0 instämmer inte alls, 
10 instämmer helt). Siffra:….  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

BILAGA  C  FRÅGEFORMULÄRET  VID  FÖRSTA  MÖTET  
Intagningsfrågor 

•   Ålder: 

•   Kön: 

•   Civilstånd: 

•   Tidigare sjukdomar/skador: 

•   Använder läkemedel? Om ja, vilka? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BILAGA  D  TAMPASKALAN  FÖR  KINESIOFOBI  -  SVENSK  
VERSION  (TSK-SV)  

 

  NRS tillvalsinstrument 

N R S Frågeformulär Tillvalsinstrument  (TSK-SV) 
 

Datum när formuläret ifylldes:  

Personnummer:  

Efternamn:  

Förnamn:  

 

 
Tampaskalan för kinesiofobi – svensk version (TSK-SV)  
(originalversion Tampa Scale for Kinesiophobia av Miller RP, Kori SH, Todd DP)  
 
Nedan följer olika erfarenheter som andra patienter delgivit oss. Var vänlig och ringa in lämplig siffra 
från 1-4 för varje påstående. Läs varje påstående och besvara varje påstående så gott Du kan.  
 

 Håller inte  
alls med 

Håller 
med helt

1 Jag är rädd för att jag kan skada mig själv om jag 
tränar. 

1 2 3 4 

2 Om jag försökte träna så skulle min smärta öka. 1 2 3 4 

3 Min kropp säger mig att jag har någon allvarlig 
åkomma. 

1 2 3 4 

4 Min smärta skulle troligen lindras om jag 
motionerade. 

1 2 3 4 

5 Människor tar inte mitt medicinska tillstånd 
tillräckligt allvarligt. 

1 2 3 4 

6 Min skada har försvagat mig kroppsligen för resten 
av mitt liv. 

1 2 3 4 

7 Smärta beror alltid på kroppslig skada. 1 2 3 4 

8 Bara för att någonting förvärrar min smärta behöver 
det inte betyda att det är farligt. 

1 2 3 4 

9 Jag är rädd för att jag skulle kunna skada mig själv 
oavsiktligt om jag tränade. 

1 2 3 4 

10 Att vara försiktig med onödiga rörelser är det bästa 
jag kan göra för att förhindra att smärtan förvärras. 

1 2 3 4 

11 Jag skulle inte ha så här ont om det inte var något 
farligt på gång i min kropp. 

1 2 3 4 

12 Även om det gör ont klarar jag mig bättre om jag är 
fysisktaktiv. 

1 2 3 4 

13 Smärtan säger mig när jag skall sluta träna, så att 
jag inte skadar mig själv. 

1 2 3 4 

14 Det är verkligen inte ofarligt för en person i mitt 
tillstånd att vara fysiskt aktiv. 

1 2 3 4 

15 Jag kan inte göra samma saker som andra eftersom 
det är för stor risk att bli skadad. 

1 2 3 4 

16 Även om någonting orsakar mig mycket smärta så 
tror jag faktiskt inte att det är farligt. 

1 2 3 4 

17 Ingen ska behöva träna när hon eller han har ont. 1 2 3 4 
 

Svensk version (2003) 

Mari Lundberg, Jorma Styf, Sven Carlsson 

Version  NRS feb 2009, rev 2012-10-29 EP 
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BILAGA  E  TANKAR  KRING  SMÄRTA  OCH  AKTIVITET  10  (PAIN  
BELIEF  SCREENING  INSTRUMENT).  
 

 

1. 

Att vara försiktig med onödiga rörelser är det bästa jag kan göra för att förhindra att smärtan 
förvärras.    

0     1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
Instämmer inte alls  Instämmer helt 

Undvikande av rörelse TSK, item 10 (svensk översättning från Lundberg, M 
Physiotherapy Theory and Practice, 2004) 

   

 

2. 

Min kropp säger mig att jag har någon allvarlig åkomma. 

0     1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
Instämmer inte alls                                                                                                       Instämmer helt    

 

Svensk översättning från Lundberg, M Physiotherapy Theory and Practice, 2004  

 

 

 

 

     

                                             

 

Sandborg & Denison , 2014 



 

 

BILAGA  F  
INFORMATIONSBREV  

Inom primärvården möter fysioterapeuter ofta patienter med höft- och knäartros. Det 
faktum att endast en bråkdel av de patienter som opereras för höft- och knäartros har träffat 
fysioterapeut vid något tillfälle före operation föranledde att Artrosskola utformades och 
startade. I den här studien kommer vi att undersöka om deltagande i artrosskola ger en 
förändring i upplevd smärtintensitet, antal steg tagna per dygn som mäts med en stegräknare 
samt din tilltro till din egna förmåga att promenerar varje dag 25 minuter. Vissa av er får 
svara på 2 extra frågor angående sina tankar omkring fysisk aktivitet.  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie 

Information om studien: 

Studien kommer att pågå från 20150914 till 20151218 i 14 veckor . Under hela perioden 
kommer du att fylla in en dagbok runt klockan 17.00 varje dag. Studien är uppdelad i olika 
faser. 

	  	  	  	  	  	  Faser	  och	  innehåll	   Design	  fas	  

1.	  Patienterna	  börjar	  fylla	  i	  sin	  dagbok.	  Ingen	  intervention.	  Pågår	  under	  2	  veckor	   A	  

2.	  Patienten	  börjar	  artrosskolan.	  Skriftlig	  informationsbroschyr	  erhålls	  samt	  
inskrivning	  sker.	  Pågår	  under	  1	  vecka.	  

Dagboken	  fylls	  i	  under	  perioden.	  

B	  

3.	  Patienten	  deltar	  i	  två	  teorilektioner	  i	  grupp.	  Pågår	  under	  2	  veckor	  

Dagboken	  fylls	  i	  under	  perioden.	  

C	  

4.	  Differentierad	  fas:	  patienten	  erbjuds	  individuellt	  träningsprogram	  samt	  
erbjuds	  delta	  i	  12	  gruppträningstillfällen.	  Varje	  deltagare	  väljer	  själv	  graden	  av	  
deltagande.	  Från	  0-‐100%	  deltagande.	  Pågår	  under	  6	  veckor.	  

Dagboken	  fylls	  i	  under	  perioden.	  

D	  

5.	  Ingen	  intervention.	  Dagboken	  fylls	  i. Perioden	  avslutas	  med	  att	  patienten	  skrivs	  

ut	  från	  artrosskolan	  och	  lämnar	  in	  sin	  dagbok	  till	  fysioterapeuten. Pågår	  under	  2	  
veckor.	  

A2	  

 

Det är författarna av studien som kommer att leda artrosskola och träffa patienten en gång i 
vecka under artrosskolans gång. De patienter som väljer att träna på egen hand kommer de 
att kontaktas telefonledes en gång i veckan. 



 

 

Studien kommer att genomföras efter ett fast upplägg och bedöms inte innebära någon risk 
för deltagarna. 

All data som samlas in kommer att hanteras konfidentiellt. 

Efter datainsamling kommer att insamlad data att avidentifieras. 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
närmare motivering. 

Undersökning kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens Högskola.  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

 

Studenter: 

Annika Kågström Rydberg    Karien de Rond 
070- 7955334      070-7955517 
annika_kagstrom@hotmail.com   karienderond@hotmail.com 

 

Handledare: 

Maria Sandborgh 
maria.sandborgh@mdh.se 

Skriftlig godkännande av studiedeltagare: 

 

(namn)     (ort)         (datum) 

 

 

 

 

 

 

Box  883,  721  23  Västerås  Tfn:  021-10  13  00  
Box  325,  631  05  Eskilstuna  Tfn:  016-15  36  00  
E-post:  info@mdh.se  Webb:  www.mdh.se  


