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ARTROS  
– fakta och forskning
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5 minuters träning är bra,   

30 minuter är bättre



 Ny forskning förändrar 
 bilden av artros
Artros är världens vanligaste ledsjukdom, flera hundra miljoner människor är 
drabbade. Ändå har kunskaperna om sjukdomen hittills varit begränsade.  
Artros har ofta betraktats som den opåverkbara sjukdomen. Senare års forsk
ning visar tvärtom att det är en sjukdom där patienten med rätt behandling  
och genom egen aktiv medverkan i hög grad kan påverka sjukdomsförloppet.

Den grundläggande orsaken till artros är inte helt känd, men det finns goda 
kunskaper om riskfaktorerna. Artros drabbar människor i olika åldrar och livs
situationer, har olika orsaker och förlopp och kräver därför olika behandlingar.

Artros är en smygande sjukdom. Den kan pågå nästan omärkligt under  
lång tid. Det vanligaste symptomet är belast ningssmärta. Andra symptom är 
vilovärk, stelhet, minskad rörlighet och minskad muskelstyrka. En del, men 
långt ifrån alla, kan också få inflammation med svullnader och värmeök ning.

Artros – inte förslitning
Artros kallades tidigare ofta förslitning. Nyare forskning visar att det är felak
tigt och att inaktivitet är en större riskfaktor än aktivitet. Vid artros blir det en 
obalans mellan uppbyggnad och nedbrytning av ledbrosk där de nedbrytande 
faktorerna blir för stora. Det kan bero på för stora krav på en frisk led eller nor
mala krav på en försvagad led. Genom att vara aktiv på rätt sätt kan de uppbyg
gande faktorerna stimuleras.

Kronisk – men påverkbar
Artros är en sjukdom man lever och dör med. Den går inte att bota (än), men 
den är påverkbar till stor del. Men det är inte en sjukdom där lederna bara blir 
sämre och sämre. Det är heller inte en inflammatorisk sjukdom, även om det 
kan finnas inflammatoriska inslag.

Alla åldrar får artros
Artros är en vanlig orsak till nedsatt rörelseförmåga redan i åldersgruppen mel
lan 30 och 60 år. Artros tillhör alltså inte enbart normalt åldrande, även om 
majoriteten av dem som får sjukdomen är över 60 år.

Ledbrosket kräver träning
Artros drabbar inte bara brosket utan också det som finns runt brosket, dvs 
ledband, ledhinna, ledvätska och ben. Lovande för  sök med djur visar att brosk 
kan nybildas. Genom att röra på leden kan genomblödningen öka och vävnader 
och brosk kan stimuleras att bilda nya celler.

Studier av patienter har också visat att träning är en effek tiv artrosbehandling. 
Första behandlingsalternativet för en person med artros är därför daglig och  
regelbunden motion.



 Fakta om artros
Riskfaktorer
 ›  Den som har en nära släkting som har artros, ärftlighet står bakom 30–50 
procent av artrosrisken.

 ›  Kvinnor får artros i större utsträckning än män.

 ›  Fler äldre än yngre får artros.

 ›  Den som väger för mycket, redan fem kilos övervikt innebär extra belastning 
på lederna. Övervikt ökar också risken för handartros, vilket kan tyda på att 
fettceller påverkar brosknedbrytning.

 ›  Yrke eller fritidssysselsättning som belastar lederna mer än normalt.

 ›  Den som tidigt i livet råkar ut för en skada av menisk och korsband löper 
större risk att få artros efter 10–15 år.

 ›  Vissa sjukdomar innebär ökad risk, den som till exempel har en reumatisk 
sjukdom löper större risk att också få artros.

För personer som tillhör flera av nämnda grupper ökar risken betydligt.

Epidemiologisk utbredning
Det finns ingen helt tillförlitlig statistik över antalet personer som har artros. 
Alla med begränsad smärta och stelhet i sina leder uppsöker inte läkare och får 
därigenom ingen diagnos. Det finns därför stora mörkertal.

Några kända fakta är:
 ›  Större delen av befolkningen över 50 år har röntgenverifierad  
artros i någon led.

 ›  18 procent av alla kvinnor och 10 procent av alla män  
över 60 år har symptom på grund av artros.

 ›  15 procent av befolkningen i åldrarna 35–55 år har kronisk knäsmärta.

 ›  80 procent av alla med artros upplever en begränsning i sin rörlighet.

Artros är enligt Världshälsoorganisationen (WHO) en av de stora sjukdomarna 
i världen. Den är vanligare i Europa och USA än i resten av världen. Eftersom 
framtidens befolkning beräknas bli både äldre och väga mer ökar risken för att 
fler ska få artros. Artros är redan idag den vanligaste kroniska sjukdomen bland 
äldre, vanligare än högt blodtryck, hjärtsjukdomar och diabetes.

Samhällskostnader
Artros medför stora kostnader för det svenska samhället, indirekt i form av 
produktionsbortfall och direkt genom sjuk  ersättning och hjälpmedel. Enligt en 
rapport från Institutionen för medicin och hälsa från år 2001 beräknades den 
totala samhällskostnaden för artros spondylos till 12,5 miljarder i Sverige (Sam
hällsekonomiska kostnader för reumatiska sjukdomar, CMT rapport 2003:5). 
Kostnaderna för läkemedel och vård utgjorde ca 20 procent, medan 80 procent 
gick till sjukbidrag, förtidspension och produktionsbortfall.



Diagnostik
Det finns stora skillnader mellan olika patienter hur sjukdomen utvecklas, 
något som kan göra det svårt att ställa diagnos, avgöra sjukdomens prognos 
och välja behandlingsalternativ. För en del patienter kan artrosen stanna upp, 
för andra kan den vända och gå tillbaka. Andra kan ha omväxlande perioder 
med och utan besvär. I värsta fall blir patienten gradvis och sakta sämre. Det 
vanligaste sättet att ställa diagnos är genom röntgen. Men för patienten kan 
besvären börja långt innan artros kan fastställas genom röntgen. 

Socialstyrelsens nya riktlinjer förespråkar att diagnosen ställs med hjälp av un
dersökning och sjukhistoria (anamnes) och att röntgen används endast i oklara 
fall eller då man överväger remiss till specialist. Hur leden ser ut på röntgen 
förändrar inte behandlingen. Information och individuellt anpassad träning bör 
introduceras så tidigt som möjligt, helst långt innan artros syns på röntgen.

WHO har utarbetat kriterier, WHOs International 
Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) för 
bedömning av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa 
och som kan vara en hjälp vid diagnostisering av artros:

›› ›Strukturavvikelse›–›påverkan›på›leden›och›dess›omgivning.

›› ›Funktionsnedsättning›–›såsom›instabilitet,›svullnad,›muskel››svaghet,›
men›också›smärta›och›psykiska›begränsningar.

›› ›Aktivitetsbegränsning›–›såsom›svårigheter›att›utföra›ledbelastande›
moment,›till›exempel›gå›i›trappa.

›› ›Delaktighetsinskränkning›–›svårigheter›att›delta›i›aktiviteter›i›och›
utanför›hemmet.

›› ›Omgivningsrelaterade›begränsningar›–›såsom›svårigheter›i›relation›till›
familj,›arbetsplats,›försäkringskassa›och›sjukvården.

Det›finns›stora›förhoppningar›om›att›det›i›framtiden›ska›vara›möjligt››
att›ställa›diagnos›genom›ett›enkelt›blodprov.›Men›för›att›nå›dit›krävs››
ytterligare›forskning.

›› Läs›mer›om›diagnostisering›av›artros›på›Reumatikerförbundets›hemsida›
www.reumatikerforbundet.org/reumatism/diagnoser/artros

›› På›Internet›finns›frågeformulär›för›utvärdering›av›konsekvenserna›av›
artros›som›arbetats›fram›av›sjukgymnasten›Ewa›Roos:›www.koos.nu

›› Formulären›finns›på›svenska›under›rubrikerna:››
KOOS›(knäatros),›HOOS›(höftartros)›och›FAOS›(fotartros).

›› Läs›mer›om›nationella›riktlinjer›på:›››
www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer

Läs›mer›om›WHO›på›organisationens›hemsida:›

www.who.int.›Där›finns›även›en›rapport›om›

artrosens›utbredning›i›världen.



 Behandlings  
rekommendationer
För att uppnå ett lyckat behandlingsresultat krävs ett samarbete mellan 
patient, läkare, sjukgymnast och arbetsterapeut. 

En patient som har fått diagnosen artros ska så fort som möjligt få kontakt 
med sjukgymnast och arbetsterapeut. Den kontakten kan ske direkt, utan  
remiss. Undersökningar visar tyvärr att det är mindre än hälften av artros
patienterna som får eller tar sådana kontakter. De kunskaper sjukgymnaster har 
utnyttjas inte på det sätt som vore önskvärt.

Detsamma gäller arbetsterapeuter som vid behov kan hjälpa till att ändra 
patientens arbetssätt, föreslå olika hjälpmedel och anpassa både hemmet och 
arbetsplatsen. 

För artrospatienter finns en behandlingspyramid där basen i pyramiden 
omfattar de grundbehandlingar som gäller alla.

På nästa nivå finns ett antal kompletterande behandlingar som några behö
ver och är hjälpta av. Toppen av behandlingspyrami den, ett kirurgiskt ingrepp, 
behöver endast ett fåtal.

 Grundbehandling – gäller alla patienter
 ›  Allmän information om sjukdomen, vilka uttryck den kan ta sig  
och tänkbar utveckling.

 ›  Råd om viktminskning. Övervikt innebär en stor belastning på lederna.

 ›  Träningsråd utformade av en sjukgymnast som omfattar ett personligt 
träningsprogram och råd om motionsalternativ.

I alla landsting finns utbildad personal som kan hålla en artros  skola som om
fattar hela eller delar av det som ingår i grund  behandlingen. Tyvärr har inte 
alla vårdcentraler samma utbud.

Att få en sjukdom som artros kan innebära stora förändringar i en persons 
livsstil. Krav på motion, träning och viktminskning innebär för en del patien
ter ytterligare en förändring och kan därför väcka starkt motstånd. Patienten 
kan behöva hjälp med omställningen och behöva möta förståelse för att stora 
föränd ringar i livet måste få ta tid.

Kompletterande behandlingar  
– gäller en begränsad grupp patienter

 ›  Smärtstillande läkemedel såsom receptfria med paracetamol, 
antiinflammatoriska som är receptbelagda och kortisonsprutor.  
Man bör alltid rådgöra med sin läkare vilka läkemedel som är lämpligast.

 ›  Olika typer av smärtlindrande behandlingar såsom akupunktur, Transkutan 
Elektrisk nervstimulering (TENS), behandlingar med värme eller kyla.

 ›  Gånghjälpmedel eller hjälpmedel för att underlätta aktivitet i vardagen kan 
vara avlastande för lederna och provas ut av sjukgymnast eller arbetsterapeut.

 ›  Anpassning av hem och arbetsplats. Dessa behandlingar har sällan tillräcklig 
effekt som enda behandling. De syftar till att man ska kunna vara aktiv och 
dra nytta av effekten av aktivitet.

Kirurgiskt ingrepp – gäller en mindre grupp patienter
Kirurgiska ingrepp är ofta en mycket bra behandling på rätt indikation, det vill 
säga när man provat andra behandlingar utan tillfredsställande resultat. Det är 
endast en mindre grupp patienter som är i behov av kirurgisk behandling.

Kirurgiska ingrepp

Kompletterande behandlingar

Grundbehandling



 Utbildning
BOA – Bättre omhändertagande av patienter med artros

BOA är ett exempel på samverkan mellan sjukvården och patientföreningar. 
Genom BOA erbjuds patienter med artros att delta i en så kallad artrosskola.

Förutom de tillfällen som hålls av sjukgymnast/arbetsterapeut ingår också 
ett tillfälle där en informatör delger sina erfarenheter av att leva med artros och 
hantera sina besvär.

Artrosinformatören utbildas av Reumatikerförbundet. Sjukgymnaster och 
arbetsterapeuter utbildas genom BOA för att patienter ska kunna erbjudas 
artrosskola oavsett var i landet man bor. Syftet med artrosskolan är att minska 
ohälsa och öka livskvaliteten för patienter med artros. 

Resultaten utvärderas genom ett Nationellt Kvalitetsregister, BOA regist
ret. Genom att analysera och jämföra resultaten från alla enheter som erbjuder 
artrosskola och återkoppla det till sjukvården, kan vi lära av varandra. Kontinu
erlig återkoppling av resultaten medför en kontinuerlig förbättring av vården 
och ett bättre omhändertagande av patienter med artros.

 Träning kan göra skillnaden
Att träna minst 30 minuter varje dag är 
önskvärt. Men även 5 minuter gör nytta 
och kan vara skillnaden mellan att leva 
ett rörligt eller ett stillasittande liv.

För artrospatienter finns några motions
former som passar bättre än andra: promenader, särskilt med stavar, cykling, på 
motionscykel eller utomhus, dans, trappmaskin och simning, särskilt i en bas
säng med varmt vatten.

Insikten om vikten av fysisk aktivitet vid olika typer av sjukdomar ökar. 
Yrkesföreningen för Fysisk aktivitet har undersökt sambandet mellan fysisk 
aktivitet och olika sjukdomar.  

›› Läs›mer›om›BOA,›Bättre›Omhändertagande›av›patienter›med›Artros:››
www.boaregistret.se

›› Läs›mer›om›vikten›av›fysisk›aktivitet›vid›artros›och›projektet›Fysisk›
Aktivitet›i›Sjukdomsprevention›och›Sjukdomsbehandling›(FYSS)›på›
hemsidan:›www.fyss.se
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FAR Projekt Fysisk Aktivitet på Recept (FAR) innebär att 
patienter ordineras fysisk aktivitet på recept och att 
ansvarig sjukvårdspersonal följer upp resultatet.



Besöksadress:›Alströmergatan›39
Box›12851,›112›98›Stockholm

Tel:›08-505›805›00,›Fax:›08-505›805›50
www.reumatikerforbundet.org

Reumatikerförbundet
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Om Artros
Artros är världens vanligaste ledsjukdom, flera hundra 
miljoner människor är drabbade. Ändå har kunskaperna 
om sjukdomen hittills varit begränsade. Artros har ofta 
betraktats som den opåverkbara sjukdomen. Senare 
års forskning visar tvärtom att det är en sjukdom där 
patienten med rätt behandling och genom egen aktiv 
medverkan i hög grad kan påverka sjukdomsförloppet.

Om Reumatikerförbundet
I varje möte vill vi förmedla kunskap, trovärdighet, 
engagemang, hopp och inspiration. Du blir mött med 
öppenhet, värme och respekt. Välkommen till oss!
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