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ABSTRACT 

 

Aim: To investigate if physical exercise in combination with coaching will reduce pain and  

improve knee function in patients with mild to moderate osteoarthritis in the knee compared to 

physical exercise alone. 

 

Method: The study consisted of 42 patients who were randomized to either an intervention 

group or a control group. Both groups followed a standardized training program at home, but the 

intervention group received additional support with regard to the aim of their training, as well as 

extra coaching during the training period of ten weeks. A Visual Analog Scale (VAS) was used 

to evaluate the patients’ pain. A 10 metre walking test, the Index of Muscle Function (IMF) and 

the Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) were also used to evaluate knee 

function. Patients’ compliance with the training program was also assessed. 

 

Results: No significant difference was found between the two groups with regard to the pain 

scores, walking speed, muscle function in the lower extremities or the knee function. A 

significant difference was found within the experimental group for the pain, the muscle function 

in the lower extremities and the related function of the knee. A significant difference was also 

found within the control group for the muscle function in the lower extremities and the related 

function of the knee. The level of compliance to the physical training program was comparable 

in the both groups. 

 

Conclusion: Use of coaching in combination with physical training at home did not show better 

results in the pain reduction, walking speed, muscle strength or functional improvement 

compared to the use of physical training alone. No difference was found in the compliance to the 

training program between the two groups despite the additional coaching to the intervention 

group.  
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SAMMANFATTNING 

 

Syfte: Studiens syfte var att undersöka om träning i kombination med coachning kan ge effekt 

beträffande reducerad smärta och förbättrad funktion hos personer med lätt till måttlig knäartros 

jämfört med enbart träning. 

 

Metod: I en experimentell design randomiserades 42 patienter till en experimentgrupp som 

utgjorde interventionen och en kontrollgrupp. Båda grupperna tränade efter ett träningsprogram i 

hemmet. Experimentgruppen fick dessutom stöd i målsättning och coachning under en 10 

veckors träningsperiod. Utvärderingen gjordes för smärta med Visuell Analog Skala (VAS) och 

funktionella tester med 10 meters gångtest, Index of Muscle Function (IMF) och Knee injury and 

Osteoarthritis Outcome Score (KOOS). Dessutom undersöktes patienternas följsamhet i 

träningen. 

 

Resultat: Efter 10 veckors träningsperiod visar resultatet ingen signifikant skillnad mellan 

experimentgrupp och kontrollgrupp beträffande smärta, gånghastighet, muskelfunktion i nedre 

extremiteterna och knärelaterad funktion. Inom experimentgruppen visar resultaten en 

signifikant skillnad i smärta, muskelfunktion i nedre extremiteterna och knärelaterad funktion. 

Inom kontrollgruppen visar resultatet en signifikant skillnad i muskelfunktion i nedre 

extremiteterna och knärelaterad muskelfunktion. Följsamheten i träningen visade sig vara lika 

bra i de båda grupperna. 

 

Konklusion: Coachning som stöd i kombination med träning i hemmet ger inte en signifikant 

bättre effekt beträffande smärta, gånghastighet, muskelstyrka och funktion i jämförelse med 

enbart träning i hemmet. Båda grupperna hade lika bra följsamhet i träningen, trots att 

experimentgruppen hade ett ökat stöd i form av coachning. 
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BAKGRUND 

 

Hälsa och beteende hos personer med artros 

Artros i knäleden (arthrosis deformans, osteoartros, OA) är ett vanligt förekommande 

hälsoproblem som medför en ökad inaktivitet och därmed försämrad prognos (1-4). Fysisk 

träning har visat sig vara av största betydelse för att upprätthålla och förbättra hälsa (3,5-7). 

Insikt om vilka målen för träningen är kan hos patienter med knäartros främja till förändrat 

beteende och på så sätt påverka hela personens livssituation såväl fysiskt som socialt (8-10). 

Svårigheter som kan finnas för att genomföra träningen skulle kunna underlättas av en 

sjukgymnast som ger stöd och dessutom fungerar som coach i träningen. 

        Kunskap om hur vår livsstil påverkar hälsan har ökat under de senaste decennierna. Hälsa är 

balans mellan fysiska och mentala funktioner (7). Att genom fysisk aktivitet och träning 

upprätthålla eller förbättra dessa funktioner ger hälsa (3,7). I ett mer vetenskapligt perspektiv kan 

hälsa beskrivas som en process med olika hälsokomponenter. Världshälsoorganisatonen (World 

Health Organization, WHO) har utvecklat begrepp för att tolka hälsa och funktion. I 

klassificering av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (International, Classification of 

Function, Disability and Health, ICF) är det möjligt att systematiskt kodifiera hälsa (11). ICF har 

blivit en vetenskaplig stomme för att förstå och studera hälsa och hälsorelaterat tillstånd. Det 

ökar möjligheterna att beskriva funktion och hälsa i rehabilitering och att kommunicera med 

andra yrkesgrupper inom vården också internationellt (12). Att tolka hälsotillstånd enligt ICF 

innebär att funktionsnedsättning definieras som en hälsostörning i interaktion mellan kroppens 

funktion och struktur, aktivitet i livet och möjlighet till påverkan av funktionstillståndet (11). 

Artros är en strukturavvikelse i leden och i dess omgivning som kan leda till 

funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsningar. Delaktighet och omgivningsrelaterade faktorer 

kan för personer med artros dessutom komma att bli begränsade (11,13). 

 

Definition, förekomst och genes  

I enlighet med WHO:s klassificering av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa bör artros 

ses som ett sjukdomstillstånd som i huvudsak utspelar sig i ledbrosket med förändringar av 

underliggande ben och omgivande ledkapsel (11). Det är inte ett förslitningstillstånd och 

begreppet utnötning bör utgå ur diskussionen kring artros (1).  

        Förekomsten av artros ses oftare hos personer med övervikt, i vissa belastande yrken och i 

viss idrottsutövning (1,14,15). Artros är en av de vanligaste orsakerna till nedsatt arbetsförmåga 
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hos yngre och personer i medelåldern (16) medan artros hos äldre människor leder till 

funktionsnedsättningar (14). Av befolkningen mellan 35 och 54 år har cirka 1 % knäartros enligt 

röntgen (17) medan i åldersgruppen 51 till 74 år har 21 % besvär som kan relateras till artros 

(18). Artros i knäleden är vanligt och då ofta med smärtsymptom (14). Ungefär var sjätte person 

i medelåldern lider av oförklarlig knäsmärta som varat mer än 3 månader och som kan vara ett 

tecken på artros (17). Av äldres besvär är artros vanligast, vanligare än högt blodtryck, 

hjärtsjukdom och diabetes (15). Med en åldrande befolkning kommer besvär till följd av artros 

fortsätta att öka (15).  

        Etiologin till artros är under diskussion. Olika biokemiska och mekaniska hypoteser har 

lagts fram. Genetiska faktorer har säkerligen en viss betydelse och även belastningsförhållandena 

i leden (1,14,15). Vid regelbunden dynamisk rörelseträning ökar näringstillförseln i leden (7). 

Det är däremot inte känt hur ofta rörelserna ska utföras för att näringstillförseln ska vara optimal 

(7). En djurstudie av Otterness et al (19) visade att de hamstrar som motionerade i ett hjul hade 

bättre ledbroskkvalité än de hamstrar som levde ett mer stillsamt liv utan motion. Arokoski et al 

(20) fann att regelbunden mekanisk belastning av en led är mer avgörande än enbart rörelser. 

Träning med belastning hos människan har sannolikt viss betydelse för ledbroskkvalitén (7).  

        Vid artros är brosk, ledband, ledhinna, ledvätska och ben påverkade. Kännetecknande för 

artros är en obalans mellan uppbyggnad och nedbrytning av brosksubstans som sedan leder till 

en sviktande funktion i leden. Den svenska beteckningen på artros är ledsvikt (14,15,21). Artros 

är en långsamt progredierande degenerativ ledsjukdom som debuterar sent i livet. För att få en 

uppfattning om uppkomst beskrivs en primär och en sekundär form av artros (1). Symptomen av 

primär artros i knäleden börjar oftast i 60 årsåldern. Där den primära formen är dubbelt så vanlig 

hos kvinnor som hos män (1). Det är däremot ovanligt att en person har primär artros i både höft- 

och knäled på samma sida. Den sekundära formen av artros är en följd av tidigare trauma, 

infektion, missbildning och sjukdomar (1).  

 

Symptom och diagnostisering 

Symptomen är tidig belastnings- och rörelsesmärta vid gång, långpromenader eller i trappgång. 

Förloppet är kroniskt recidiverande och utvecklas under många år, ibland decennier (1,15). Ofta 

har symptomen en tendens att gå i skov (1). Vilovärk är mer sällsynt i början men kan 

förekomma senare både i vila och nattetid (1,15). Smärtan är oftast lokaliserad medialt och i 

knäspringan (1). Det är vanligtvis smärtan som gör att personen uppsöker sjukvården (15). Vid 

uttalad knäartros kan ibland svullnad förekomma och då ge en känsla av stelhet och instabilitet 
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(1,15). Detta kan medföra att den sammantagna kraften i knäledens belastning ökar och utövar 

större tryck över mindre ledyta (1, 15,22). Funktionellt kan knäleden ha en viss stelhet vilket 

medför en viss startsvårighet i samband med gång. En liten sträckdefekt i knäleden är vanlig vid 

artros (1). Sträckdefekten blir ännu mer påtaglig om det finns en Baker-cysta som tar emot i 

knävecket (1). En studie av Steultjens et al (2) visade att nedsatt ledrörlighet är kopplat till 

nedsatt funktion. Symptom av artros är den vanligaste orsaken till inaktivitet bland personer över 

65 år (3).    

        Diagnostisering av knäartros görs vanligast med röntgen. För att beskriva grad och typ 

används Ahlbäcks gradering i viktbärande position där Grad 1 och Grad 2 definieras som lätt till 

måttlig artros. Grad 3 till Grad 5 beskriver förändringar med benförlust (1,15,23). 

Överensstämmelse mellan röntgenfynd och upplevd smärta är emellertid dålig vilket kan 

förklaras av att sjukdomsprocessen utvecklas under lång tid (18). American College of 

Rheumatology (ACR) har utvecklat diagnostiska kriterier för knäartros (24). Dessa 

klassifikationskriterier är baserade på en kombination av symptom, fysiska, laboratorie- och 

radiologiska särdrag (24). 

 

Behandling 

Oftast behandlas i första hand smärtan farmakologiskt (15). När denna behandling blir 

otillräcklig remitteras patienten till ortoped för bedömning av kirurgiska åtgärder (15). En 

litteraturstudie av Peat et al (25) visade att bara en fjärdedel av personer med smärtsam knäartros 

hade så svåra artrosförändringar att kirurgi kunde vara aktuell. Personer mellan 55 och 75 år som 

är motionsaktiva löper mindre risk att utveckla svårare form av artros, som senare kräver 

artroplastik (26). För de allra flesta är konservativ behandling med träning så tidigt som möjligt i 

sjukdomsförloppet tillräckligt för att minska smärta och förbättra funktion.  

 

Behandling med träning  

Träning definieras som att vara planerad, strukturerad och upprepad (3). I detta sammanhang 

avser träning vara en fysisk aktivitet som involverar kroppsrörelser med muskelaktivitet. 

Muskelträning i sig har betydelse eftersom det vid knäartros uppträder atrofier i 

quadricepsmuskulaturen (1). Fysisk träning har sedan hos personer med knäartros en påverkan 

på smärta, muskelstyrka och funktion som vidare ökar hälsa och livskvalité (3). Det framgick i 

en systematisk litteraturgenomgång av Fransen et al (28) att träning minskade smärta och 

förbättrade funktion vid lätt till måttlig artros. Personer med artros som tränar har oftast bättre 
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förutsättningar att bibehålla eller förbättra sin funktion än de fysiskt inaktiva (3). En studie av 

Huang et al (6) visade att träning åtta veckor senare kan reducera smärta och öka funktion. 

        Dynamisk styrketräning har större effekt på muskelstyrka, gånghastighet och funktion än 

statisk styrketräning (6). En studie av Börjesson et al (5) visade att endast 5 veckors träning för 

personer med knäartros ökade funktionen att gå ner för trappor. Excentrisk muskelträning har 

visat sig vara effektivare för att utveckla kraft och styrka (7). Ett optimalt träningsprogram för 

muskelstyrka bör innehålla minst fem till sex repetitioner (Repetitions of Maximum, RM) och 

upprepas två till tre gånger per vecka (7). FYSS - fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 

sjukdomsbehandling rekommenderar åtta till tolv repetitioner (RM) och två till tre gånger per 

vecka (27). 

        Smärta kan styra både känslor och kognition som i sin tur kan påverka beteendet, vilket 

oftast sker automatiskt och omedvetet (28). Det kan vara av största betydelse med snabb 

igångsättning av fysisk aktivitet och att använda sig av ett positivt tänkande för att förhindra 

inlärning av smärtbeteende (28). Smärta kan vara en orsak till att träning uteblir. Ytterligare en 

studie av Steultjens et al (4) visade att personer som är passiva och vilar för att lindra smärtan 

fick ökad smärta och försämrad funktion 36 veckor senare. Fysisk träning är därför viktigt och 

framför allt informationen om att träning kan vara smärtsam. Förekomst av smärta under och 

efter ett träningspass är vanligt men ska ha försvunnit till påföljande dag. 

        För att träna muskelstyrka och stabilitet har en landbaserad träning större effekt i jämförelse 

med bassängträning (29) och att träna i grupp verkar vara lika effektivt som enskild träning (30). 

 

Behandling med mål och coachning 

Mål definieras som ett framtida tillstånd som är önskvärt och förväntat (9). Det är en generell 

term som inte tar hänsyn till faktorer som tid och nivå (9). I en behandlingsprocess ingår 

målformulering där patientens problem definieras (10). Dessa mål bör formuleras tillsammans 

med patienten som har kunskap om sina egna inneboende möjligheter och sjukgymnasten med 

sin medicinska bakgrund (8-10). I en kvalitativ studie av Playford et al (31) framkom att mål 

oftare formulerades av sjukvårdspersonal eller team än av patienten själv. En annan studie av 

Baker et al (8) visade att träningseffekten förbättrades då patienten var delaktig i målsättningen. 

Att sätta både långsiktiga och kortsiktiga mål är effektivare än att bara sätta ett långsiktigt mål 

(9). En långtidsstudie av Sharma et al (32) visade att också god tilltro till den egna förmågan var 

kopplat till bättre självskattad funktionsförmåga. Patienten når oftast bättre resultat av träning då 
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målen står i relation till vanliga aktiviteter i deras liv och som kan leda till bestående 

förändringar i livet (9,10).  

        Termen coach kommer av engelskan och betyder galavagn eller tränare. I betydelsen 

galavagn ska det uppfattas som något som fraktar personer till en önskad plats. Tränare i denna 

bemärkelse är redskapet som för personen/patienten till det givna målet. Coachning riktar alltid 

sin uppmärksamhet på nutid och blickar i dess utövning framåt i tiden (33). Det utmärkande 

draget för coachning är att göra personen medveten om sina potentialer, så att denne bättre ska 

kunna utnyttja sina egna resurser. Därmed menas att personen ska fundera över sig själv, sin 

nuvarande situation och önskade mål för att sedan med den egna förmågan kunna möjliggöra en 

beteendeförändring. Det är personen själv som har svaren men behöver hjälp för att hitta och 

göra dem till sina egna begrepp och handlingar. I coachning får personen hjälp med att förstå 

vilka möjligheter som finns och utifrån dessa själv sätta upp egna mål. För att kunna uppnå mål 

har personens tankar och inställning betydelse (33). Personen måste själv inse att denne är 

ansvarig för sina handlingar och möjligheter till lösningar för att kunna realisera de uppsatta 

målen. Coachen anger ramarna utifrån personens tankar om möjligheter och önskan om mål. 

Målen kan sedan variera i nivå och i tid (9,33). Att hitta tid för sina egna handlingar är att vara 

aktiv och att motiveras. Själva coachningsrelationen har betydelse såtillvida att den ska bygga på 

trygghet och tillit (33). Det kan tolkas att personen ska kunna känna sig trygg i sin relation till 

sjukgymnasten som sakkunnig inom det medicinska området, om träning och dess effekt. 

 

Problemformulering 

Artros i knäleden är vanligt hos äldre personer och kan leda till inaktivitet och därmed påskynda 

en försämring. I en tid med en allt mer åldrande befolkning och med en sjukvård där 

möjligheterna till vård försvåras (15), måste förmodligen var och en ta vara på sina egna 

möjligheter till att behandla och träna sig själv. 

        Erfarenhetsmässigt kan det vara svårt att motivera vissa patienter med knäartros till fysisk 

träning och att få dem att inse träningens betydelse. Ändå har effekten av träning vid knäartros 

visat sig vara väl dokumenterad (3,5,6,30). Att motivera patienten innebär att aktivera till 

målformulering och träning (8,33) som skulle kunna leda till beteendeförändring. Det är därför 

av största betydelse att patienten har en aktiv roll i en behandlingsprocess. 

        Att målen för träningen är av både långsiktig och kortsiktig karaktär är inte alltid lätt att 

förstå (33). Patienten måste därför tillsammans med sjukgymnasten identifiera mål som för 

patienten är relevanta och skriva ner en serie av mål (10). För att kunna förbättra sin egen hälsa 
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och funktion bör patienten vara delaktig i sin rehabiliteringsplan och målsättning i interaktion 

med omgivningsfaktorer (10,12). 

        Coachning tar hänsyn till varje individ och individens önskan om mål. I coachning som 

terapiform görs målformulering med en serie av mål tillsammans med patient och behandlare i 

interaktion med omgivningsfaktorer (33). Eftersom patienten med hjälp av en sjukgymnast själv 

ska komma till egen insikt om sina möjligheter så skulle behandling med coachning vara ett sätt 

att aktivt motiveras till egen träning. Det skulle också kunna öka patientens förståelse av träning. 

Patientens aktiva roll innebär dessutom i coachning att hitta tid och möjligheter till träning (33). 

Coachning som del i den sjukgymnastiska behandlingen för patienter med knäartros har tidigare 

inte beskrivits. Det skulle därför vara intressant att undersöka om den har någon betydelse.  

En hypotes studien avser att undersöka är om träning i kombination med coachning ger en bättre 

effekt i termer av reducerad smärta och förbättrad funktion jämfört med enbart träning.                     

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka effekten av träning kombinerat med coachning i 

jämförelse med enbart träning hos patienter med knäartros. Effekten undersöktes mellan och 

inom en experimentgrupp (EG) respektive kontrollgrupp (KG) beträffande smärta, 

gånghastighet, muskelfunktion i nedre extremiteterna, knärelaterad funktion och följsamhet.     

  

Frågeställningar 

1. Vilken skillnad fanns det mellan EG och KG efter 10 veckors träning beträffande    

    a. smärta mätt i mm med VAS (34,35) 

    b. gånghastighet mätt i sekunder på 10 meters gångsträcka (36) 

    c. muskelfunktion i nedre extremiteterna mätt med Index of Muscle Function (IMF) (37,38)  

    d. knärelaterad funktion mätt med Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)  

       (39)? 

2. Vilken förändring skedde inom respektive EG eller KG under 10 veckor beträffande 

   a. smärta mätt i mm med VAS  

   b. gånghastighet mätt i sekunder på 10 meters gångsträcka  

   c. muskelfunktion i nedre extremiteterna mätt med IMF 

   d. knärelaterad funktion mätt med KOOS?  

3. Vilken skillnad fanns det mellan EG och KG under 10 veckors träning beträffande följsamhet  

     i träning?        



 7 

METOD 

 

Design 

En randomiserad experimentell studie med en EG som tränade självständigt med specifika mål 

och dessutom erhöll coachning samt en KG som bara tränade självständigt. 

Mätpunkterna var före behandling (innan randomisering) samt direkt efter behandlingsperiodens 

slut (efter 10 veckor). Mätningarna av alla patienterna utfördes av en från studien oberoende 

person. Patient och den person som utförde mätningarna kände inte till vilken grupp patienterna 

tillhörde.  

  

Urval 

Patienterna rekryterades från primärvården i Täby kommun norr om Stockholm. 

För att kunna delta i studien var patienterna tvungna att uppfylla kriterier enligt nedan. 

Inklusionskriterier:  

Personer med primär lätt till måttlig artros verifierad efter röntgen enligt Ahlbäcks gradering 

Grad 1 och Grad 2 inkluderades. Knäsmärta i något knä så gott som dagligen under de senaste 

tre månaderna utan annan känd knäskada. Personer som ingick i studien skulle kunna förstå och 

tala svenska språket. 

Exklusionskriterier:  

Personer med sekundär artros i knäleden, pågående infektion i knäleden, med neurologiska 

sjukdomstillstånd eller med känd hjärtsjukdom exkluderades. 

        Av de 43 patienter som tillfrågades konsekutivt inkluderades 42 patienter med knärelaterat 

symptom och/eller diagnostiserad knäartros i studien. Dessa patienter randomiserades till två 

grupper. Det innebar i den randomiserade fördelningen att 21 patienter tillhörde EG och 21 

patienter KG. Själva randomiseringen gjordes via en datoriserad slumpgenerator. 

 

Datainsamlingsmetoder   

Smärta 

Patienterna skattade sin smärtintensitet med hjälp av en 100 mm lång horisontell VAS-sticka, 

som har skalsteg 0 till 100 och där 0 anger ingen smärta alls och 100 värst tänkbara smärta, för 

att få en uppfattning om upplevd smärtintensitet. Skalan har visat sig ha god reliabilitet och 

validitet (34,35). Noggrann genomgång av mätinstrumentet med standardiserad fråga har visat på 
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hög reliabilitet (34) och hög känslighet för smärtans svårighetsgrad har påvisats i jämförelse med 

beskrivande smärtskalor (35).  

Gånghastighet          

Patienterna gick i självvald gånghastighet en sträcka av 10 meter, vilken mättes i sekunder för att 

få ett mått på gånghastigheten. Gången påbörjades redan innan markeringen för start och 

avslutades efter markeringen för 10 meter. Gånghjälpmedel kunde användas av dem som 

behövde. Mätmetoden har visat sig ha hög test-retest reliabilitet utan bevisat systematiskt fel. 

God validitet har påvisats i mätmetoden och visar också samband med andra gångtester med god 

validitet som Rivermead Mobility Index (RMI) standardiserad version, RMI version med fyra 

svarsnivåer och 2 minuters gångtest (36). 

Muskelfunktion i nedre extremiteterna 

Patienterna mättes beträffande muskelfunktion i nedre extremiteterna med funktionstest IMF för 

att få en uppfattning om muskelstyrka, balans och koordination samt uthållighet. 

Mätinstrumentet innehåller 13 test. Varje test bedöms enligt en trepoängskala 0-2, där 0 anger 

inga svårigheter och 2 anger stora svårigheter eller att inte alls klara av testet. Vissa av de 13 

testen avser både höger och vänster ben. Totalsummans spridning är 0-40 poäng. 

Mätinstrumentet visar på god test-retest, intra- och interbedömarreliabilitet och likaså på god 

innehålls-, begrepps- och samtidig validitet (37,38). Känslighet har påvisats för dynamisk träning 

i jämförelse med statisk träning under 6 veckor beträffande muskelstyrka och uthållighet (40).  

Knärelaterad funktion 

Patienterna skattade sin knäfunktion med självskattande frågeformuläret KOOS för att få en 

uppfattning om kroppsfunktion, aktivitet och omgivningfaktorer beträffande smärta, symptom, 

ADL funktion, sport- och fritidsfunktion och knärelaterad livskvalitet. Frågeformuläret 

innehåller 42 frågor där varje fråga har 5 givna svarsalternativ. Dessa svarsalternativ poängsätts 

efter en given manual med poäng 0-4, där 0 anger inga besvär alls och 4 anger mycket stora 

besvär. Poängen summeras för varje variabel och normalsummeras på en skala från 0 till 100 där 

100 står för bäst möjliga resultat. God innehålls- och begreppsvaliditet av mätinstrumentet kan 

uppvisas samt känslighet över tid efter olika ortopediska interventioner (39). 

Följsamhet i träning  

Patienterna dokumenterade sin följsamhet antingen i en dagbok eller i ett följsamhetsschema.  
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Genomförande 

Studien genomfördes mellan feb. 2006 - feb. 2010. Patienterna rekryterades via primärvårdens 

läkare från Täby Närsjukhus, Näsby Parks Husläkarmottagning, Täby Centrum Doktorn och 

Husläkargruppen Täby vårdcentral.  

        Kontakt togs med verksamhetschef i Husläkargruppen i Täby, Täby Primärvård och 

verksamhetschef för Rehabiliteringsgruppen, Täby Primärvård. Berörda läkare blev informerade 

om studien. Kontakt togs också med ansvarig verksamhetschef för ortopedsektionen på 

Danderyds sjukhus AB samt chefgymnasten på Danderyds sjukhus informerades (bilaga 1). 

        Mätningar, genomgång av träningsprogram och behandling i träning med mål och 

coachning skedde i sjukgymnastikens lokaler på Danderyds sjukhus. Vid varje mättillfälle mättes 

alla fyra mätinstrumenten i samma ordning. 

Intervention och jämförelsegrupp 

Både EG och KG fick samma information om nyttan med träning och dess målsättning.            

Vid första besöket mättes var och en av de inkluderade patienterna med knäartros av en och 

samma från studien oberoende person. Därefter fick var och en av patienterna ett 

träningsprogram (bilaga 2) med övningar. I träningsprogrammet fanns information till patienten 

om att träning har betydelse, hur den ska utföras och med rekommendationer om antal gånger 

som behövde tränas per vecka för att ha effekt. De informerades om att träning två till tre gånger 

per vecka stärker benmusklerna och kan reducera smärta och förbättra funktion. 

Träningsprogrammet bestod av tre delar: uppvärmning, träning med fem muskelstärkande 

övningar och nedvarvning med stretching. De fem muskelstärkande övningarna hade tonvikt på 

excentrisk träning av benmuskulaturen. Likaså framgick det i träningsprogrammet mål och syfte 

med varje övning. För att säkerställa att patienten förstod övningar och dess syften gicks 

träningsprogrammet igenom med patienten, så att patienten själv fick utföra övningarna, 

korrigeras och känna på hur det skulle kännas. Patienterna både de tillhörande EG och KG 

tränade sedan självständigt efter träningsprogrammet i hemmet under minst 10 veckor. När 

träningsperioden var avslutad kom patienterna åter för en ytterligare mätning av en och samma 

från studien oberoende person. Förekom sjukdom under de 10 veckorna förlängdes 

träningsperioden. Förutom träning efter träningsprogrammet uppmanades alla patienter att  

dessutom inte träna hos annan sjukgymnast. Promenader eller annan fysisk aktivitet var under 

träningsperioden tillåtna utan att på något sätt lägga till eller ta bort. Patienterna uppmanades 

också att under de 10 veckorna inte ändra eller tillföra annan medicinsk behandling. 
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Intervention 

EG kallades dessutom till behandling om träning med mål och coachning. Det skedde för var och 

en som ett enskilt samtal om träning och mål med träningen. För varje patient innebar det ett 

personligt besök en gång i samband med mättillfället. Därefter följde efter två, fyra och sju 

veckor ytterligare samtal om träning med mål och coachning antingen som ett personligt besök 

alternativt som telefonsamtal. Sammanlagt kom det att bli fyra träffar ibland utbytta av 

telefonsamtal vilka kom att utgöra interventionen. Varje samtal leddes av författaren själv.  

         Den coachningsmetodik som användes hade inslag av GROW-modellen utvecklad av 

Whitmore, Landsberg, Downey och Fine (33). GROW är en förkortning där varje bokstav står 

för ett steg i en coachningsprocess. Coachnings- eller träningssamtalet började med att definiera 

mål (Goal) för varje enskild patient med stöd av träningsprogrammet. I måldiskussionen 

definierades såväl långsiktiga som kortsiktiga mål. Därefter ägnades tid åt att utforska nuläget 

eller verkligheten (Reality) för patienten med stöd av träningsprogrammet. Tredje steget var att 

hitta möjligheter (Option) till träning i enlighet med träningsprogrammet och också med val av 

annan lösning till träning som kan leda till de uppsatta målen. Sista steget var att definiera en 

tidsgräns för att klargöra och hitta motivation (Will, Wrap up, Way) till genomförandet av 

träningen.  

        En träningsdagbok användes som coachningsredskap (bilaga 3) där också följsamheten 

dokumenterades. Denna träningsdagbok hade som syfte till eftertanke och självhjälp för 

patienten. I träningsdagboken fanns det några fasta rubriker under vilka patienten skrev om 

smärta, träning och känslor. Det nedskrivna i träningsdagboken och patienternas tankar om hur 

träningen fortlöpte diskuterades under coachningssamtalen. Patientens möjlighet och lösningar 

till mål blev en viktig del i behandling om träning med mål och coachning. Som stöd och ram till 

coachningssamtalet utformades öppna frågor (bilaga 4). 

Jämförelsegrupp 

Efter första mättillfället med genomgång av träningsprogrammet tränade sedan KG under hela 

studiens gång självständigt efter träningsprogrammet i hemmet. För att säkerställa följsamhet i 

träningen fick patienterna från KG registrera hur träningen fortgick (bilaga 5). När sedan 

träningsperioden var slut kallades patienterna per telefon för den avslutande mätningen.  

 

Etiska övervägande 

Deltagandet i studien var frivillig och kunde när som helst avbrytas. Patienterna informerades 

om detta både muntligen och skriftligen samt om studiens syfte och tillvägagångssätt. Informerat 



 11 

samtycke skedde per brev och via telefonsamtal innan patienten kom för den första mätningen 

(bilaga 6). Alla uppgifter om patienterna har behandlats konfidentiellt. Den behandling 

patienterna fick under studien har varit helt kostnadsfri.   

 

Databearbetning          

För den statistisk beräkning användes dataprogrammet SPSS for Windows version 10.0. 

        Mann-Whitney´s U-test är ett icke-parametiskt test och valdes som analysmetod för att 

beräkna signifikanta skillnader mellan grupperna. Beroende på små gruppstorlekar användes 

detta test för smärta och gånghastighet istället för oberoende t-test. Testet användes i beräkning 

av skillnader mellan grupperna för IMF och KOOS samtliga variabler som är data på 

ordinalskalenivå. 

         Wilcoxon´s teckenrangtest är ett icke-parametiskt test och valdes som analysmetod för att 

beräkna signifikanta skillnader inom grupperna. Beroende på små gruppstorlekar användes detta 

test för smärta och gånghastighet istället för beroende t-test. Testet användes i beräkning av 

skillnader inom grupperna för IMF och KOOS samtliga variabler som är data på 

ordinalskalenivå.  

        Som signifikansnivå valdes p mindre än 0,05. 

 

 

RESULTAT 

 

Bakgrundsfaktorer 

Fyrtiotre personer uppfyllde inklusionskriterierna och därav randomiserades 42 patienter i åldern 

35-84 år i studien. Av dessa fullföljde 35 patienter (83%) hela studien med 10 veckors träning. 

Övriga sju patienter utgjorde ett internt bortfall (17%). Internt bortfall räknas de patienter tillhöra 

som har inkluderats och blivit mätta medan externt bortfall är de patienter som visserligen faller 

inom inklusionskriterierna men aldrig mäts. Med i studien fanns ett externt bortfall. Det var en 

kvinna som pga flytt inte tyckte att hon tidsmässigt kunde delta i studien. Figur 1 åskådliggör 

patienternas inklusion, randomisering och bortfall över tid. 

        Alla inkluderade patienterna bodde norr om Stockholm, som ur ett socialt perspektiv anses 

vara välsituerade invånare som är måna om sin hälsa. Av de 35 patienterna som fullföljde hela 

studien tillhörde 18 patienter EG och 17 patienter att KG. Det fanns en slumpmässig jämn 

fördelning av man och kvinna i de båda grupperna där 1/3 var män (40%) och 2/3 kvinnor (60%).  
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        I det interna bortfallet var tre patienter randomiserade att tillhöra EG och fyra KG. En av 

dessa var man och sex kvinnor. Av olika anledningar valde de själva att avbryta studien. Alla i 

bortfallsgruppen var yrkesverksamma förutom en person. I bortfallsgruppen fanns större andel 

kvinnor (86%) än i  patientgruppen (60%) kvinnor. De som föll bort var yngre, 61 år i medelålder 

medan de som fullföljde studien var något äldre, 67 år i medelålder (Tabell I).  

 

Tabell I. Patienternas antal, kön och ålder i de olika grupperna n=42 

 

 

 

 

 

Patientgrupp      Antal Män/Kvinnor         M        Min-Max         Sd 

Experimentgrupp         18        7/11      70,1 år            60-84         6,7 

Kontrollgrupp         17        7/10      64,1 år            35-84        11,5 

Bortfallsgrupp      

Experimentgrupp           3         1/2     63,7 år             62-65          1,5 

Kontrollgrupp           4         0/4     58,0 år             47-70          9,5 
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Externt bortfall
(n = 1)

7 veckors uppföljning
(n = 20)

Avbryter
studien
efter 4 v
(n = 1)

4 veckors uppföljning
(n = 20)

2  veckors uppföljning
(n = 21)

Kontrollgrupp
(n = 21)

Experimentgrupp
(n = 21)

Randomiserade i studien
(n = 42)

Uppfyller inklusionskriterierna
(n = 43)

Bortfall
vill inte
mätas
(n = 2)

Avslutande mätning
(n = 17)

Avslutande mätning
(n = 18)

Avbryter
studien
efter 7 v
(n = 1)

Bortfall
vill inte
mätas
(n = 3)

Figur 1. Flödesdiagram av patienter med artros som inkluderas och randomiseras i studien
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Smärta     

Mellan EG och KG förelåg det ingen signifikant skillnad beträffande smärta före och efter 10 

veckors träning (Tabell II).  

        Inom EG förelåg det en signifikant skillnad beträffande smärta men inte inom KG. 

Skillnaden i smärta före och efter var hos EG 16,5 och KG 3,0. Båda grupperna förbättrades efter 

10 veckors träning (Tabell II). 

 

Gånghastighet 

Mellan EG och KG förelåg det ingen signifikant skillnad beträffande gånghastighet före och 

efter 10 veckors träning (Tabell II). 

        Inom varken EG respektive KG förelåg det några signifikanta skillnader beträffande 

gånghastigheten. Skillnaden i gånghastighet före och efter var hos EG -0,2 och KG 0. Det skedde 

hos EG en ringa försämrad gånghastighet medan KG uppvisade samma gånghastighet före och 

efter 10 veckors träning (Tabell II). 

 

Muskelfunktion i nedre extremiteterna 

Mellan EG och KG förelåg det ingen signifikant skillnad beträffande muskelfunktion i nedre 

extremiteterna före och efter 10 veckors träning (Tabell II).         

        Inom både EG respektive KG förelåg det signifikanta skillnader beträffande muskelfunktion 

i nedre extremiteterna. Skillnaden i muskelfunktion i nedre extremiteterna före och efter var hos 

EG 3,5 och KG 4,0. Båda grupperna förbättrades efter 10 veckors träning (Tabell II). 
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Tabell II. Smärta. Gånghastighet. Muskelfunktion i nedre extremiteterna. Median och kvartilavvikelse före och efter. Statistik  mellan och inom 

grupperna  

Notera: Visuell Analog Skala, 0-100mm 0=ingen smärta 100=värst tänkbara smärta. 
Notera: 10meter gångsträcka, gånghastighet i sekunder. 

Notera: Index of Muscular Funktion, 0-40 0=ua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Skillnad mellan grupperna  Skillnad inom grupperna 

Resultat   Före   Efter Före Efter Före Efter   

  Md (Q)           Md (Q) Z Z p-värde p-värde Z p-värde 

Smärta   -1,241 -0,546 0,214 0,585   

Experimentgrupp 20,5(14,2)  4,0(13,9)     -2,085 0,037 

Kontrollgrupp   8,0(10,5)      5,0(4,5)         -1,760 0,078 

Gånghastighet   -1,076 -1,712 0,282 0,087   

Experimentgrupp 8,1(1,0) 8,3(0,8)     -0,623 0,533 

Kontrollgrupp 8,0(1,0) 8,0(1,0)     -0,723 0,469 

Muskelfunktion 

i nedre extrem. 

  -0,596 -0,696 0,551 0,486   

Experimentgrupp 8,5(4,4) 5,0(2,6)     -3,206 0,001 

Kontrollgrupp 8,0(4,5) 4,0(3,8)     -3,058 0,002 
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Knärelaterad funktion   
          
Mellan EG och KG förelåg det inga signifikanta skillnader i de olika variablerna smärta, 

symptom, adl, sport/fritid och livskvalité beträffande knärelaterad funktion före och efter 10 

veckors träning (Tabell III).    

        Inom både EG respektive KG förelåg det signifikanta skillnader beträffande knärelaterad 

funktion i samtliga variabler. Skillnaderna i knärelaterad funktion före och efter var hos EG 

avseende smärta 18,0, symptom 23,3, adl 19,1, sport/fritid 25,0 och livskvalité 18,7 medan hos 

KG var smärta 16,7, symptom 10,7, adl 25,0, sport/fritid 15,0 och livskvalité 18,7. Båda 

grupperna självskattade en förbättring i knärelaterad funktion efter 10 veckors träning (Tabell 

III). 

                         

Tabell III. Knärelaterad funktion. Median och kvartilavvikelse före och efter. Statistik mellan och inom grupperna. 

Notera: Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score, 0-100. 100=ua. 

 

   Skillnad mellan grupperna  Skillnad inom grupperna 

Resultat     Före     Efter Före Efter Före Efter   

   Md (Q)  Md (Q)   Z Z p-värde p-värde Z p-värde 

Knärelaterad 

funktion 

        

Smärta (P)   -0,199 -1,356 0,842 0,175   

Experimentgrupp 57,0(7,7) 75,0(13,2)     -2,013 0,044 

Kontrollgrupp 63.9(11,2) 80,6(15,3)     -3,310 0,001 

Symptom (S)   -0,447 -0,298 0,655 0,766   

Experimentgrupp  57,1(8,5) 80,4(18,8)     -2,383 0,017 

Kontrollgrupp 67,9(20,5) 78,6(19,7)     -2,135 0,033 

Adl (A)   -0,942 -1,521 0,346 0,128   

Experimentgrupp 61,1(13,3) 80,2(13,6)     -2,767 0,006 

Kontrollgrupp 64,7(12,2) 89,7(12,2)     -3097 0,002 

Sport/Fritid(SP)   -1,410 -1,093 0,159 0,274   

Experimentgrupp 20,0(13,1) 45,0(23,1)     -2,800 0,005 

Kontrollgrupp 40,0(21,3) 55,0(31,3)     -3,380 0,001 

Livskvalité (Q)   -0,503 -1,113 0,615 0,266   

Experimentgrupp 31,3(10,2) 50,0(9,4)     -2,902 0,004 

Kontrollgrupp 31,3(14,1) 50,0(17,2)     -3,020 0,003 
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I figur 2 presenterar en samlad överblicka av samtliga variabler över tid och mellan de båda 

grupperna.  
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Figur 2. KOOS profil av EG och KG i mätning före och efter.   
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Följsamhet i träningen 

Det fanns ingen skillnad mellan EG och KG beträffande följsamhet under 10 veckors träning. 

         I EG tränade alla utom två patienter 2-3 gånger per vecka i minst 30 minuter. De två 

patienterna som inte tränade så mycket hade svårt att komma igång med träningen. En av dem 

tränade i bästa fall en gång i veckan eller mer sällan och den andra patienten började bra med 

träningen men efter fyra veckor blev det svårt att motivera sig. Sexton patienter i EG hade god 

följsamhet i träningen.  

        I KG registrerades generellt en god följsamhet i träningen. En patient hade endast tränat en 

gång per vecka under de första veckorna därefter oftare. Två andra patienter tränade bara en 

gång per vecka eller mer sporadiskt under hela träningsperioden. De resterande 14 patienterna 

hade tränat regelbundet 2-3 gånger per vecka i minst 30 minuter.   

 

 

DISKUSSION 

 

Resultatsammanfattning 

Resultatet i denna studie visar att efter 10 veckors träningsperiod fanns inga signifikanta 

skillnader mellan EG och KG. Coachning med målsättning kombinerat med träning visade sig 

inte ge bättre effekt i avseende smärta, gånghastighet, muskelfunktion i nedre extremiteterna, 

knärelaterad funktion och följsamhet i träningen än med bara träning. Inom de båda grupperna 

skedde däremot signifikanta förbättringar. Det skedde inom EG en reducering av smärta, en 

förbättring av muskelfunktion i nedre extremiteterna och knärelaterad funktion som var 

signifikant. Inom KG skedde också en signifikant förbättring avseende muskelfunktion i nedre 

extremiteterna och knärelaterad muskelfunktion. Gånghastigheten däremot förbättrades inte 

signifikant vare sig mellan eller inom de båda grupperna. Båda EG och KG visade sig ha god 

följsamhet i träningen. 

 

Resultatdiskussion 

Smärta 

Redan på baseline hade EG större besvär med smärta än KG som delvis kan ha berott på 

gruppens högre medelåder, eftersom symptomen av smärta tenderar att öka med stigande ålder 

(1,18). Trots detta kunde en signifikant reducering av smärtan inom EG ske efter 

träningsperiodens slut, vilket det inte gjorde hos KG. En studie av Shakoor N et al (41) visar ett 
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det finns ett samband mellan smärta, nedsatt muskelstyrka och proprioception i knäleden och 

som förändras med träning. Resultatet i denna studie kunde visa att det inom EG skedde en 

signifikant förändring både i reducerad smärta och knärelaterad muskelstyrka och funktion. 

Dessutom upplevde båda EG och KG efter självskattning med KOOS en signifikant reducering 

av smärta efter träningsperioden. Mellan grupperna fanns ingen signifikant skillnad beträffande 

smärta vare sig mätt med VAS eller KOOS.  

Gånghastighet 

Med 10 veckors dynamisk muskelstyrketräning kunde varken EG eller KG signifikant förbättra 

sin gånghastighet, varken inom eller mellan grupperna. EG uppmätte dessutom en gånghastighet 

långsammare än normalvärdet. En studie av Sowers M et al (42) visade att graden av broskdefekt 

och förändringar i knäleden var förbundit med ökad smärta och långsammare gånghastighet. 

Senare års studier har ändå visat att styrketräning förbättrar gångförmågan (27). Tio meter kan ha 

varit en för kort gångsträcka för att kunna ge ett signifikant utslag beträffande skillnad i 

gånghastighet. I en studie av Ko SU et al (43) undersöktes knärörligheten vid 30 minuters snabb 

gång och studien visade att en nedsatt rörlighet ökade rörligheten i fotleden som resultat av att 

vilja undvika smärtan i knäleden.  

Muskelfunktion i nedre extremiteterna 

Inom de båda grupperna förbättrades signifikant muskelfunktion och styrka i nedre 

extremiteterna mätt med IMF. Både EG och KG tycks ha kunnat träna med hjälp av 

träningsprogrammet och därmed fått en förbättrad muskulär funktion. Förmodligen har det över 

tid skett en förändring i muskelfibrerna (7). Det har visat sig att efter ett par månaders 

styrketräning sker en muskeltillväxt som också kan bibehållas genom åren (27). Förmågan till 

styrkeökning har kunnat beskrivas hos personer i mycket hög ålder (27). Ökad muskelstyrka ger 

också en förbättrad proprioception och påverkar knäledens position (41). Resultatet i denna 

studie visade mellan de båda grupperna ingen signifikant skillnad i muskelfunktion i nedre 

extremiteterna efter 10 veckors träning.   

Knärelaterad funktion 

Både EG och KG kunde efter 10 veckors träning självskatta sin knärelaterade funktion med en 

signifikant förbättring i alla parameter (smärta, symptom, adl, fritid och livskvalité). KG kunde 

till och med skatta en signifikant reducerad upplevd smärta till skillnad från den med VAS mätta 

smärtintensiteten. Mellan EG och KG fanns ingen signifikant skillnad i självskattad knärelaterad 

funktion efter 10 veckors träning. Det kan ha berott på att båda grupperna var lika följsamma i 

sin träning.   
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Följsamhet i träningen 

Alla patienterna fick på något sätt dokumentera sin följsamhet i träningen antingen med 

dagbokens hjälp eller som en kort daglig notering. I enlighet med den dokumentationen verkar 

det som om båda grupperna kom igång bra med träningen. En kvalitativ studie av Campbell R et 

al (44) belyser just svårigheterna med att komma igång med träningen och att involvera 

träningen i vardagslivet. Dokumentationen som EG och KG gjorde visar att flertalet verkar ha 

fått träningen som en daglig rutin. Självregistreringen i sig kan dessutom hos båda grupperna ha 

varit en motiverande faktor. Båda grupperna verkade vara lika motiverade till att träna efter ett 

träningsprogram i hemmet eftersom KG kunde träna lika bra som EG. I en studie av Damush TM 

et al (45) undersöktes faktorer som kan vara motiverande för fortsatt träning. Positiva 

förväntningar och en önskan om en hälsoförbättring visade sig vara motiverande. Att dessutom 

vara välbekant med träningsprogrammet och känna till hur träningen skulle utföras var en annan 

motiverande faktor (45). Patienterna i EG och KG kan ha känt sig motiverade med de positiva 

förväntningarna till en hälsoförbättring och att kunna vara mer aktiva i vardagen och fritiden. I 

den praktiska genomgången av träningsprogrammets övningarna blev patienterna noggrant 

instruerade i dess utförande. Som underlag fick de ett hemprogram med en detaljerad 

beskrivning av varje övning. Därmed kan patienterna i de båda grupperna ha motiverats till att 

vara välbekanta med träningen och på så sätt vara lika följsamma.  

        Träningsdagbokens dokumentation var för patienterna i EG mer omfattande än 

följsamhetsschemat blev för KG. Det kan ha resulterat i ett förändrat träningsbeteende hos EG i 

jämförelse med KG. En studie av Hendry M et al (46) beskriver betydelsen av träningsglädje och 

att ha en önskan om att vilja fortsätta träna. Träning ska vara något att glädja sig över (46). Det 

kan av EG ha upplevts som om det tog alldeles för lång tid att föra träningsdagbok. I genomgång 

av alla träningsdagböcker har det visat sig att flera inte har dokumenterat så utförligt de sista 

veckorna. En patient angav dessutom under rubriken -känslor och tankar- ”det var urtrist med 

denna tidtagning och bokföring, det förtar hela nöjet med att träna”. Det kanske skulle räcka med 

att dokumentera dag och tid när träningen utfördes som KG gjorde eftersom KG kunde träna lika 

bra som EG. 

Träningseffekt med målsättning och coachning  

Denna studie avsåg att undersöka om träning i kombination med coachning skulle ge en bättre 

effekt beträffande reducerad smärta och förbättrad funktion jämfört med bara träning.  

Då det inte fanns någon signifikant skillnad mellan EG och KG kunde resultatet inte påvisa 

någon effekt av att få stöd med målsättning och coachning i samband med träning i hemmet. 
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Patienterna som tränade självständigt kunde alltså träna lika bra som de som fick stöd i 

träningen. I en studie av Keefe FJ et al (47) undersöktes effekten av anhörigstöd och träning. 

Den studien kunde inte heller visa att det fanns någon skillnad mellan de som fick stöd och 

tränade och de som bara tränade. Stöd har ändå efterfrågats enligt en studie av Thorstensson C et 

al (48) med aspekten om att bättre kunna motivera sig till träning. Att få stöd i träningen kan 

ändå förbättra tilltron på sin egen förmåga för att bättre kunna kontrollera smärtan under 

träningen (47). Emellertid kunde hos EG som fick stöd ske en signifikant reducering av 

smärtintensiteten inom gruppen, vilket det inte gjorde hos KG patienter. Att få stöd genom 

coachning verkar ändå inte ha haft någon avgörande betydelse. En studie av Sen A et al (49) 

visar att det inte heller har någon betydelse av hur ofta stöd ges.  

        För EG som fick coachning ingick också målsättning som var ett av ämnena som 

diskuterades under coachningssamtalet. Flera patienter i EG hade i sin dagbok skrivit upp 

önskvärt mål som att kunna vara mer fysiskt aktiva i fritidsaktiviteter, lättare kunna promenera 

och gå i trappor. Att få minskad smärta var ett ofta förekommande önskvärt mål hos patienterna i 

EG. Det skedde också inom EG en signifikant reducering av smärtan. En studie av Almin I et al 

(50) fann att med tydlig målsättning förbättras oftast personens träningsresultat och graden av att 

känna sig omhändertagen. 

        Att resultatet i denna studie inte påvisar någon skillnad mellan grupperna kan bero på att de 

planerade mötena för coachning ofta byttes ut till ett telefonsamtal. En studie av Thomas KS et al 

(51) har visat att hemträning med stöd enbart av telefonsamtal gav en marginell förbättring i 

träningsresultatet. Att de personliga mötena vid coachningstillfällena blev utbytta till ett 

telefonsamtal berodde på tidsbrist hos patienten och lång resväg. Ibland kunde det också vara så 

att coachningstillfället sammanföll med semester då patienten befann sig på annan ort. För 

enkelhetens skull kontaktades då patienten per telefon och själva coachningen skedde under 

telefonsamtalet för att några veckor senare kunna följas upp.  

 

Metoddiskussion 

Personerna som ingick i studien vara alla boende i norra delen av Stor-Stockholm vilket betyder 

minskad generaliserbarhet av resultatet. Det var ett praktiskt val som gjordes för att kunna 

etablera god och kontinuerlig kontakt med de läkare och vårdcentraler som hjälpte till med 

inklusion av patienterna. En annonsering i dagspressen hade förmodligen givit ett mer 

geografiskt varierat urval av patienter. Tyvärr fanns inte ekonomiska möjligheter till det. 
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        Flera läkare involverades i rekryteringen av patienterna. Vissa läkare tjänstgjorde kortare 

perioder på vårdcentralen medan andra var permanenta husläkare som patienterna sedan längre 

tid kände förtroende med. De permanenta läkarnas förfrågan kan ha haft en positiv påverkan till 

ett deltagande i studien. Det fanns inga möjligheter att ändra på det under studiens gång. 

Önskvärt hade varit att en mer opartisk person med insikt i inklusionskriterierna hjälpte till med 

rekryteringen. 

        En del patienter behandlades dessutom med läkemedel där Nonsteroid anti-inflammatory 

drugs (NSAID) och Glycosamine var några. Den medicinska behandlingen kan förvisso ha 

påverkat resultatet. För att eliminera det uppmanades patienterna redan från början av studien att 

inte ändra eller tillföra annan medicinsk behandling under de 10 veckorna. 

        Ingen registrering fördes över hur fysiskt aktiva patienterna var utöver träningsprogrammet. 

I träningsdagboken kunde visserligen EG patienterna dokumentera övrig träning men inte KG 

patienter. Annan fysisk träning kan ha påverkan av resultatet. För eliminera det uppmanades alla 

patienterna till att under de 10 veckorna som studien pågick inte förändra något. För att delta i 

studien fick patienterna inte heller träna hos annan sjukgymnast eller vårdgivare. 

        Mättillfällena kunde variera under dygnet och året. Om det har haft en påverkan av resultat 

är ovisst. Smärtan hos patienter med artros brukar variera över tid. Vissa tidpunkter och perioder 

kan vara mer smärtsamma. Det var inte smärtan som avgjorde när mätningarna kunde ske utan 

när det tidsmässigt fanns möjligheter. 

        Några patienter både från EG och KG gjorde under de 10 veckorna ett träningsuppehåll på 

grund av sjukdom. Det skulle kunna ha haft en påverkan av resultatet. För att patienterna skulle 

få sin träningsperiod gjordes då en tilläggstid motsvarande sjukdomsperioden.  

        Patientmaterialet är litet för att kunna dra säkra slutsatser om resultatet men ändå kan vissa 

tendenser utvärderas. Ett större patientmaterial skulle ha varit mer känsligt för signifikanta 

skillnader. Efter 10 veckors träning kan ändå patienterna uppvisa en signifikant förbättring. Både 

muskelfunktionen i nedre extremiteterna och den självskattade funktionen förbättrades hos båda 

grupperna och smärtan reducerades hos EG. 

        Eftersom det har tagit fem år att genomföra studien är det svårt med en uppföljande studie, 

bland annat beroende på svårigheter med att få tag på patienter.   

  

Klinisk nytta 

Med utgångspunkt från resultatet i denna studie bör alla patienter med knäsmärta som kan 

relateras till begynnande artros få möjligheter att träna efter ett träningsprogram. Även om det 
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inte skedde någon förbättring mellan grupperna förbättrades patienterna i avseende av smärta 

och funktion. Denna möjlighet måste varje vårdcentral och mottagning kunna erbjuda. I enlighet 

med denna studie verkar självständig träning i hemmet efter ett träningsprogram vara möjligt 

också utan coachning.  

        Dokumentation om när och hur länge träningen har pågått verkar dock ha haft en viss 

betydelse. I framtiden skulle kanske denna dokumentation kunna ske via dator som sedan 

sjukgymnasten vidare följer upp. Patienten som inte fullföljer träningen efter sin egen 

målsättning kan då kontaktas och få det stöd som är behövligt. Förmodligen har patienter olika 

behov av stöd och hjälp med sin träning. 

        Coachning och stöd kan ske på olika sätt (33). Det enskilda coachningsstödet som användes 

i denna studie gav inte någon effekt. En annan möjlighet att motiveras till träning är i grupp. 

Gruppen i sig skulle på så sätt utöva både stöd och uppmuntran i träningen. 

 

Konklusion 

Coachning som stöd i kombination med träning i hemmet ger inte en signifikant bättre effekt 

beträffande smärta, gånghastighet, muskelstyrka och funktion i jämförelse med enbart träning i 

hemmet. Med utförlig genomgång av träningsprogrammet och dokumentation av 

träningstillfällena visade sig båda grupperna ha lika bra följsamhet i träningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 24 

REFERENSER 

 

  1. Lindén B, Hagstedt B. Ortopedi i primärvården. Fjärde upplagan, Lund: Studentlitteratur; 

2003. s. 169-209,249-60. 

     

 2. Steultjens MP, Dekker J, van Baar ME, Oostendorp RA, Bijlsma JW. Range of joint motion 

and disability in patients with osteoarthritis of the knee or hip. Rheumatology (Oxford) 

2000;39(9):955-61. 

 

 3. Minor MA. Exercise in the treatment of osteoarthritis. Rheum Dis Clin North Am                                                                                                          

1999;25(2):397-415, viii. 

 

 4. Steultjens MP, Dekker J, Bijlsma JW. Coping, pain and disability in osteoarthritis: a  

longitudinal study. J Rheumatol 2001;28(5):1068-72. 

 

 5. Börjessons M, Robertsson E, Weidenhielm L, Mattsson E, Olsson E. Physiotherapy in knee 

osteoarthrosis: effect on pain and walking. Physiother Res Int 1996;1(2):89-97. 

 

 6. Huang MH, Lin YS, Yang RC, Lee CL. A comparison of various therapeutic exercises on the 

functional status of patients with knee osteoarthritis. Semin Arthritis Rheum 2003;32(6):398-

406. 

 

 7. Åstrand P-O, Rodahl K, Dahl HA, Strømme SB. Textbook of work physiology. Fourth 

edition, Canada:Human Kinetics; 2003. 

 

 8. Baker SM, Marshak HH, Rice GT, Zimmerman GJ. Patients participation in physical therapy 

goal setting. Phys Ther 2001;81(5):1118-26.  

 

 9. Wade DT. Evidence relating to goal planning in rehabilitation. Clin Rehabil 1998;12(4):273-

5. 

 

10. Randall K, McEwen I. Writing patient - centered functional goals. Phys Ther 

2000;80(12):1197-203.     



 25 

11. Socialstyrelsen. Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa -ICF 2003. 

www.socialstyrelsen.se 

 

12. Stucki G, Ewert T, Cieza A. Value and application of the ICF in rehabilitation medicine. 

Disabil Rehabil 2002;24(17):932-38. 

 

13. Thorstensson C. Grundbehandling av artros: Reumatikerförbundet; 2004. 

 

14. Dieppe PA, Lohmander LS. Pathogenesis and management of pain in osteoarthritis. Lancet 

2005;365(9463):965-73. Review 

 

15. Socialstyrelsen. Hälso- och sjukvårdsrapport 2009. www.socialstyrelsen.se  

 

16. Schmidt A, Husberg M, Bernfort L. Samhällsekonomiska kostnader för reumatiska 

sjukdomar. Linköpings universitet. Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi. CMT 

Rapport 2003:5. 

 

17. Petersson IF, Boegard T, Saxne T, Silman AJ, Svensson B. Radiographic osteoarthritis of the 

knee classified by Ahlback and Kellgren & Lawrence systems for the tibiofemoral joint in 

people aged 35-54 years with chronic knee pain. Ann Rheum Dis 1997;56(8):493-6. 

 

18. Hannan MT, Felson DT, Pincus T. Analysis of discordance between radiographic changes 

and knee pain in osteoarthritis of the knee. J Rheumatol 2000;27(6):1513-7. 

    

19. Otterness IG, Eskra JD, Bliven ML, Shay AK, Pelletier JP, Milici AJ. Exercise protects 

against articular cartilage degeneration in the hamster. Arthritis Rheum 1998;41(11):2068-76. 

 

20. Arokoski JPA, Jurvelin JS, Väätäinen U, Helminen HJ. Normal and pathological adaptations 

of articular cartilage to joint loading. Scand J Med Sci Sports 2000;10(4):186-98. Review 

 

21. Dieppe P. Osteoarthritis: clinical and research perspective. Br J Rheumatol 1991;30 Suppl 

1:1-4. 

 

http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.socialstyrelsen.se/


 26 

22. Herzog W, Clark A, Wu J. Resultant and loading in models of joint disease. Arthritis Rheum 

2003;49(2):239-47. 

 

23. Ahlbäck S. Osteoarthrosis of the knee. A radiographic investigation. Acta Radiol 1968;Suppl 

277:7-72.  

 

24. Altman R, Asch E, Bloch D, Bole G, Borenstein D, Brandt K, et al. Development of criteria 

for the classification and reporting of osteoarthritis. Classification of osteoarthritis of the knee. 

Diagnostic and Therapeutic Criteria Committee of the American Rheumatism Association. 

Arthritis Rheum 1986;29(8):1039-49. 

 

25. Peat G, McCarney R, Croft P. Knee pain and osteoarthritis in older adults: a review of 

community burden and current use of primary health care. Ann Rheum Dis 2001;60(2):91-7. 

 

26. Manninen P, Riihimaki H, Heliovaara M, Suomalainen O. Physical exercise and risk of 

severe knee osteoarthritis requiring arthroplasty. Rheumatology (Oxford) 2001;40(4):432-7. 

  

27. FYSS - fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling 2011. www.fyss.se 

 

28. Linton SJ. Smärtans psykologi. Andra upplagan, Uddevalla: Folksam; 1994. 

 

29. Foley A, Halbert J, Hewitt T, Crotty M. Does hydrotherapy improve strength and physical 

function in patients with osteoarthritis – randomised controlled trail comparing a gym based and 

a hydrotherapy based strengthening programme. Ann Rheum Dis 2003;62(12):1162-7. 

 

30. Fransen M, McConnell S, Bell M. Exercise for osteoarthritis of the hip or knee. Cochrane 

Database Syst Rev 2003;(3):CD004286. Review 

 

31. Playford ED, Dawson L, Limbert V, Smith M, Ward CD, Wells R. Goal-setting in 

rehabilitation: report of a workshop to explore professionals´perceptions of goal-setting. Clin 

Rehabil 2000;14(5):491-6. 

http://www.fyss.se/


 27 

32. Sharma L, Cahue S, Song J, Hayes K, Pai YC, Dunlop D. Physical functioning over three 

years in knee osteoarthritis: role of psychosocial, local mechanical and neuromuscular factors. 

Arthritis Rheum 2003;48(12):3359-70. 

 

33. Gjerde S. Coaching. Lund: Studentlitteratur; 2004. 

 

34. Scott J, Huskisson EC. Graphic representation of pain. Pain 1976;2(2):175-84. 

 

35. Huskisson EC. Measurement of pain. Lancet 1974;2(7889):1127-31. 

 

36. Rossier P, Wade DT. Validity and reliability comparison of 4 mobility measures in patients 

presenting with neurologic impairment. Arch Phys Med Rehabil 2001;82(1):9-13.  

 

37. Ekdahl C, Andersson SI, Svensson B. Muscle function of the lower extremities in 

rheumatoid arthritis and osteoarthritis. A descriptive study of patients in a primary health care 

district. J Clin Epidemiol 1989;42(10):947-54. 

 

38. Ekdahl C, Englund A, Stenström CH. Development and evaluation of index of muscle 

function. Advances in Physiotherapy 1999;1(1):45-55. 

 

39. Roos EM, Roos HP, Ekdahl C, Lohmander LS. Knee injury and Osteoarthritis Outcome 

Score (KOOS) - validation of a Swedish version. Scand J Med Sci Sports 1998;8(6):439-48. 

 

40. Ekdahl C, Andersson SI, Moritz U, Svensson B. Dynamic versus static training in patients 

with rheumatoid arthritis. Scand J Rheumatol 1990;19(1):17-26. 

 

41. Shakoor N, Furmanov S, Nelson DE, Li Y, Block JA. Pain and its relationship with muscle 

strength and proprioception in knee OA: results of an 8-week home exercise pilot study. J 

Musculoskelet Neuronal Interact 2008;8(1):35-42. 

 

42. Sowers M, Karvonen-Gutierrez CA, Jacobson JA, Jiang Y, Yosef M. Associations of 

anatomical measures from MRI with radiographically defined knee osteoarthritis score, pain, and 

physical functioning. J Bone Joint Surg Am 2011;93(3):241-51. 



 28 

43. Ko SU, Ling SM, Schreiber C, Nesbitt M, Ferrucci L. Gait patterns during different walking 

conditions in older adults with and without knee osteoarthritis-Results from the Baltimore 

Longitudinal Study of Aging. Gait Posture. 2010. 

 

44. Campbell R, Evans M, Tucker M, Quilty B, Dieppe P, Donovan JL. Why don´t patients do 

their exercises? Understanding non-compliance with physiotherapy in patients with osteoarthritis 

of the knee. J Eppidemiol Community Health 2001;55(2):132-8. 

 

45. Damush TM, Perkins SM, Mikesky AE, Roberts M, O´Dea J. Motivational factors 

influencing older adults diagnosed with knee osteoarthritis to join and maintain an exercise 

program. J Aging Phys Act 2005;13(1):45-60. 

 

46. Hendry M, Williams NH, Markland D, Wilkinson C, Maddison P. Why should we exercise 

when our knees hurt? A qualitive study of primary care patients with osteoarthritis of the knee. 

Fam Pract 2006;23(5):558-67. Epub May 26. 

 

47. Keefe FJ, Blumenthal J, Baucom D, Affleck G, Waugh R, Caldwell DS, Beaupre P, 

Kashikar-Zuck S, Wright K, Egert J, Lefebvre J. Effects of spouse-assisted coping skills training 

and exercise training in patient with osteoarthritic knee pain: a randomized controlled study. Pain 

2004;110(3):539-49. 

 

48. Thorstensson CA, Roos EM, Petersson IF, Arvidsson B. How do middle-aged patients 

conceive exercise as a form of treatment for knee osteoarthritis? Disabil Rehabil 2006;28(1):51-

9.              

 

49. Sen A, Gocen Z, Unver B, Karatosun V, Gunal I. The frequency of visit by the 

physiotherapist of patients receiving homed-based exercise therapy for knee osteoarthritis. 

Knee 2004;11(2):151-3. 

 

50. Almin I, Arnetz JE, Bergström K, Franzén Y, Nilsson H. Active patient involvement in the 

establishment of physical therapy goals: Effects on treatment outcome and quality of care. 

Advances in Physiotherapy 2004;6(2):50-69.   

 



 29 

51. Thomas KS, Muir KR, Doherty M, Jones AC, O´Reilly SC, Bassey EJ. Home based exercise 

programme for knee pain and osteoarthritis: randomiserad controlled trail. BMJ 

2002;325(7367):752. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

ACKNOWLEDGEMENTS 

 

Denna studie har kunnat genomföras tack vare många personers hjälp och medverkan, särskilt 

vill jag uttrycka min tacksamhet till: 

 

Alla patienter som deltagit i studien. 

 

Min handledare Pernilla Åsenlöf som har guidat och hjälpt mig under studiens gång. 

 

De husläkare från primärvården som hjälpt till att hitta patienter med diagnosen primär artros i 

knäleden och som uppfyllde inklusionskriterierna. 

 

Min dotter Caroline som under hela studiens gång har ställt upp och utfört alla mätningar. 

 

Min make Gösta för all hjälp med statistikprogrammet. 

 

Forskningssköterska Paula Kelly-Pettersson som granskade den engelska texten. 

 

Alla mina sjukgymnastkollegor på Danderyds sjukhus som har fått ställa upp när jag inte har 

varit på plats. 

 

Ekonomiskt stöd till denna studie erhölls ur Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbunds 

Minnesfond och av landstingsmedel för forskning vid Ortopedkliniken, Danderyds sjukhus. 

 

 

 

 



Bilaga 1 

 1 

Till verksamhetschefen  

 

 

 

 
Som ett led i min magisterutbildning vid Uppsala universitet har jag för avsikt att inleda ett 

forskningsprojekt inom primärvården för patienter med knäartros våren 2006. 

 

 

Studiens syfte är att motivera dessa patienter till självständig träning med målinsikt och 

coachning. 

Beskrivning om studiens uppläggning finns som separat information. 

 

 

Klinisk nytta skulle vara att finna ett sätt som fungerar för denna patientgrupp att träna själv och 

på så sätt förbättra styrka och funktion samt att minska smärta. Det skulle kunna innebära en 

minskad farmakologisk användning och uppskjutande av en eventuell operation med 

knäartroplastik. 
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Information om Knäartrosprojekt 
 

I en vårdkedja med primärvård och specialistvård är det viktigt för patienter med knäartros att i 

ett tidigt skede komma till insikt med den sjukgymnastiska träningen. Varje vårdtagare som 

uppsöker primärvården med symptom som kan diagnostiseras eller relateras till knäartros kan i 

denna studie få hjälp med att motivera sig till egen träning. 

 

Studiens syfte är att motivera patienter med knäartros till självständig träning enligt ett särskilt 

träningsprogram. I studien kommer det att ingå 40-50 patienter. Alla dessa patienter kommer att 

få ett träningsprogram och bli instruerade om hur det ska utföras. Patienterna kommer att delas 

upp i en träningsgrupp och i en kontrollgrupp. Träningsgruppens patienter kommer förutom 

självständig träning i hemmet att motiveras med målinsikt och coaching, medan 

kontrollgruppens patienter enbart kommer att träna självständigt i hemmet. Att motiveras med 

coachning innebär att patienten kommer regelbundet, första månaden varannan vecka och andra 

månaden var tredje vecka till träningssamtal om mål och coachning. Samtalen som kommer att 

vara i trettio minuter, berör patientens målsättning, nuvarande situation, möjligheter, klargöra 

och hitta tid för träningen. Träningsperioden för varje patient kommer att vara i 10 veckor. 

Träningsgrupp och kontrollgrupp kommer före och efter träningsperioden att mätas i 

smärtintensitet, gånghastighet, muskelstyrka och självskattad funktion i det dagliga livet. 

 

Studien skulle kunna leda till klinisk nytta om det visar sig att de patienter som tränar med mål 

och coachning får bättre resultat än de patienter som tränar självständigt i 10 veckor.  

 

Genomförandet av studien innebär att jag behöver hjälp med att få veta vilka patienter som vid 

primärvården diagnostiseras att ha knäartros, antingen verifierad med röntgen enligt Ahlbäcks 

gradering Grad 1 och Grad 2 eller enligt American College of Rheumatology´s diagnostiska 

kriterier; med knäsmärta i något knä så gott som varje dag de senaste 3 månaderna. 
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                        TRÄNINGSPROGRAM VID KNÄARTROS                (45 min) 

 
Det har stor betydelse för Dig med knäartros att träna och stärka benmusklerna. Träningen kan 

göra att eventuell smärta reduceras eller helt försvinner. Din funktion och rörlighet kommer 

också att förbättras med träning. Träna 2-3 gånger per vecka. 

 

Du måste förstå varje övning: Läs därför först igenom texten till bilderna så att Du förstår hur 

övningarna skall utföras.  

 

 

A. Uppvärmning under 10 minuter ökar cirkulationen och är prestationshöjande.  

.                                                                                                               

* Jogga på stället 20 gånger 

 

* Gå med höga knän 

 

     * Jogga med enstaka knälyft, t ex vart 5: e                                                        

      

     * Töjning av bakre sidan av låret 10-60 sekunder 

     

 

 

 

B. Träning kan upplevas smärtsam, men kan ändå utövas med viss acceptabel smärta. 

 

 

 

1. Trappstegsövning. Spring eller gå snabbt upp  

    och ner för ett trappsteg eller en låg pall. 

    Börja med det ben som känns bekvämt  

    att börja med. Byt sedan startben. 

    Övningen stärker lårbensmuskulaturen. 

    Genomförande: 10 gånger per ben, vila 

    och upprepa övningen ytterligare en gång 

    (2 x 10/ben)  

 

      

 

 

2. Häl- och vristgång. Gå på hälarna. 

    Vristgång innebär att gå från häl, 

    rulla på foten och kom upp på tå.  

    När Du står på tå byt till  

    andra benet och gör likadant.  

    Övningen stärker underbenets muskulatur.  

    Genomförande: 10 steg hälgång,  

    10 steg vristgång, vila och upprepa  

    övningen ytterligare en gång.    

    (2 x 10 hälgång, 2 x 10 vristgång)  
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3. Utfallssteg. Stå som om Du tar ett steg framåt  

    och med båda knäna en aningen böjda. Håll ryggen rak,  

    spänn magmusklerna och böj nu benen så att 

    främre låret kommer i horisontell position.  

    Sträck därefter upp igen.  

    Byt så att andra benet är främre ben. 

    Övningen stärker lårbensmuskulaturen. 

    Genomförande: 5 steg per ben, vila  

    och upprepa övningen ytterligare en gång.  

    (2 x 5/ben) 

 

 

4. Knäövning med ett ben. Sitt på en stol och  

    håll händerna i sidan av stolen. Luta Dig 

    något bakåt och spänn magmusklerna. 

    Sträck ut underbenet till horisontalläge och sänk det långsamt. 

    Utför övningen med ett ben i taget. Ju mer bakåtlutad Din 

    överkropp är desto mer får Din främre lårmuskel arbeta.  

    Om övningen upplevs som lätt, öva med en lätt vikt runt ankeln.  

    Övningen stärker lårbensmuskulaturen. 

    Genomförande: sträck ut och böj sakta 5 gånger varje ben, 

    vila och upprepa övningen ytterligare en gång.      

    (2 x 5/ben) 

 

 

5. Långsamt benböj med båda benen. Stå med armarna utsträckta. 

    Böj benen långsamt ända tills låren har kommit 

    i horisontalläge eller så mycket att Du nuddar stolen.  

    Lyft inte hälarna. Sträck upp igen. Om det är svårt,  

    börja då med en högre stol eller diskbänken men 

    försök att övergå till en stol. Om det upplevs lätt, öva utan stol. 

    Övningen stärker lårbensmuskulaturen.  

    Genomförande: böj sakta 5 gånger med uppresning emellan,  

    vila och upprepa övningen ytterligare en gång.                               

    (2 x 5) 

  

C. Nedvarvning och stretching för puls och muskler under 10 minuter. 

 

    * Jogga eller gå i varierande gång med höga knän ibland för att varva ner.  

    * Stretching eller muskeltöjning för lårets framsida, lårets baksida och vader.   

             

 

 

 

 

 

 

 Lycka till med träningen                                         Gunilla Lillieborg Enberg leg, sjukgymnast                                                               

 2006-02-01                                                                                                            070/745 55 07        
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TRÄNINGSDAGBOK 

 
I denna träningsdagbok ska Du skriva i efter varje gång Du har tränat.  

Varje sida omfattar ett träningstillfälle. 

 

Namn: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mina mål: 
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Ange dagens datum: ……………………………………………………………………… 

 

Träning - vilka moment (A-C) och vilka övningar (1-5) från träningsprogrammet har 

Du tränat idag? Hur mycket har Du tränat (antal gånger/dosering)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övrig träning – vad har Du gjort mera (eller istället) för övningar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Känsla och tankar – beskriv hur det känns i samband med träningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid – hur länge (i minuter) har Du tränat/övat idag? 

 

 

 

 

Smärta - Skatta Din smärta 0 (ingen) till 10 (värsta tänkbara) direkt efter 

träningstillfället. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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      COACHNINGSSAMTALETS UTFORMNING      ( 30 min)  

 

Inledning 

 1. Hur har träningen fungerat? 

     Berätta. 

 

 2. Hur har träningsprogrammet fungerat för Dig? 

 

 

 

Mål 
 3. Syftet med träningen är, som det står längst upp på träningsprogrammet, att stärka benens 

muskulatur för att få bättre funktion och för att eventuellt kunna minska smärtan. Vad säger Du 

om dessa mål, bättre funktion och minskad smärta? 

 

 4. Har Du några långsiktiga mål som Du skulle vilja uppnå? 

                                 (- kanske vad beträffar funktion?) 

                                 (- kanske vad beträffar smärta?) 

     - finns det någonting i Din vardag som Du skulle vilja uppnå och ha som långsiktigt mål ? 

 

 5. Inför nästa gång som vi kommer att träffas skulle Du kunna sätta upp ett mer kortsiktigt mål? 

 

 

 

Nuläget 
 6. Hur ser nuläget ut för Dig (verkligheten)? 

 

 7. Är det någonting som hindrar Dig? 

 

 

 

Möjligheter 

 8. Vilken lösning har Du till att kunna genomföra träningsprogrammet? 

     Fungerar träningen bättre i specifika situationer? 

 

 

 

Vägen framåt 

 9. När kommer Du att genomföra träningen? 

 

10. Hur kan jag veta eller förstå att du har tränat? 

 

 

 

Avslutning 

11. Hur har det gått med träningsdagboken? 

 

12. Ska Du avslutningsvis visa mig hur Du gör när Du tränar? 
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Skriv nedan när och vad Du har tränat: 

 

Datum Träning – moment (A-C) och övningar (1-5) Tid (i min) 
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 Träning –moment (A-C) och övningar (1-5) 
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Hej! 

 

Här kommer en förfrågan till Dig om att deltaga i ett forskningsprojekt 

 

om Knäartros som just nu genomförs i samverkan med 

 

Ortopedkliniken vid Danderyds sjukhus AB och Primärvården samt i 

 

regi av Uppsala Universitet. 

 

 

Syftet med projektet är att Du ska få stöd i Din behandling och träning för Dina  

 

knäbesvär.  

 

 

Om Du är intresserad läs då igenom bifogad information. Ganska snart kommer  

 

Du att kontaktas och tillfrågas eller också om Du själv vill meddela mig per 

 

telefon, e-post eller med svarstalongen nedan om Du vill deltaga. 

 

 

                                                                                Handledare: 

Gunilla Lillieborg Enberg                                       Pernilla Åsenlöf 

leg. sjukgymnast                                                     Med. Dr, leg. sjukgymnast 

Projektansvarig                                                       Forskningsansvarig 

Danderyds sjukhus AB                                           Enheten för vårdvetenskap 

tel: 070/745 55 07                                                   Uppsala Universitet 

e-post: gunilla_lillieborg_enberg@hotmail.com    018/471 23 33 

 

 

                            Ja, jag är intresserad av att deltaga 

 

Namn: 

 

 

 

 

Kan nås lättast på 

telefon nr: 

e-post: 

mailto:gunilla_lillieborg_enberg@hotmail.com
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feb. 2006 

 

 

                                  Information om Knäartrosprojekt 

 

 

 

På Danderyds sjukhus och inom Primärvården pågår ett forskningsprojekt för att 

undersöka hur behandling och träning för personer med diagnosen knäartros bäst 

kan läggas upp. 

 

Att deltaga i denna studie är givetvis frivilligt. Du kan när som helst välja att 

avbryta Din medverkan utan att ange skäl och det kommer inte att påverka Din 

framtida vård. Ditt namn, mätvärden och svar från frågeformuläret kommer att 

behandlas konfidentiellt och ingen enskild individ kommer att kunna identifieras 

då resultaten presenteras. 

 

Din medverkan innebär att Du kommer att ingå i en behandlingsgrupp eller 

kontrollgrupp och Din smärta, gånghastighet, muskelstyrka och funktion kommer 

att mätas. Mätningarna och ifyllandet av ett frågeformulär kommer att ske i början 

av studien och 10 veckor senare då studien avslutas. Mätningarna kommer att ta 

ungefär 20-30 minuter i anspråk. 

 

Oberoende om Du kommer att ingå i träningsgruppen eller kontrollgruppen 

kommer Du att kostnadsfritt få hjälp med Din träning. 

 

Medverkan i detta forskningsprojekt kan medföra att nya behandlings- och 

träningsmetoder för personer med knäartros kan utvecklas och som i framtiden 

skulle kunna hjälpa andra med samma besvär.  

 

 

 

 

 

Projektansvarig                                                       Forskningsansvarig 

 

Gunilla Lillieborg Enberg                                       Pernilla Åsenlöf 

leg. sjukgymnast                                                     Med. Dr, leg. sjukgymnast 

Sjukgymnastikavdelningen                                     Enheten för vårdvetenskap 

Danderyds sjukhus AB                                           Uppsala universitet 

070/745 55 07                                                          018/471 23 33 


