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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

Artros, som är en degenerativ ledsjukdom, är en av de vanligaste sjukdomarna i Sverige. 

Sjukdomen är vanligare hos äldre än hos yngre och det är fler kvinnor än män som 

utvecklar artros. Normalt sker en nybildning av brosk kontinuerligt i alla kroppens leder, 

men vid artros bryts brosket ner utan att någon nybildning sker. Artros kan förekomma i 

alla kroppens leder, men det är framför allt knä, höft och fingerleder som drabbas.  

Smärta är oftast det första symtomet på sjukdomen. Smärtan behandlas i första hand med 

paracetamol eller non steroid inflammatory drugs (NSAID). En annan typ av behandling 

som personer med artros använder sig av är Komplementär och Alternativ Medicin 

(KAM). KAM är per definition av National Center for Complementary and Alternative 

Medicine (NCCAM) en grupp av produkter, metoder och inrättningar som utövar dessa 

metoder som normalt inte inräknas i den traditionella vården. Dessa metoder och produkter 

indelas av NCCAM i större grupper. De fyra huvudgrupperna är naturliga produkter, mind-

body, manipulation av vävnader och övriga KAM. Det har visats att personer med artros 

väljer att använda sig av KAM för att lindra sin smärta då de inte fått tillräcklig 

smärtlindring genom den traditionella vården. Vid artros är de vanligaste använda KAM 

metoderna kiropraktik, naturliga produkter (kosttillskott), massage och magnetterapi.  

 

Syfte 

Var att beskriva KAM metoder som används vid artros och i vilken utsträckning de ger 

smärtlindrande effekt.  

 

Metod 

Denna litteraturstudie syftade till att beskriva den forskning som gjorts på om olika KAM 

metoder hade smärtlindrande effekt vid artros. Sökord som användes vid databassökningen 

var osteoarthritis, pain, complementary therapies och alternative therapy. Förutom dessa 

användes mer specifika sökord för de olika KAM metoder som personer med artros 

använder sig av, till exempel massage. I studien har 17 artiklar inkluderats. 

 

Resultat 

I gruppen naturliga produkter var det Phytalgic
®
, purple passionfruit-peel, gurkmeja och 

ingefära som uppvisade smärtlindring. Mind-body metoder som studerades var tai chi och 

akupunktur. Smärtreducering erhölls av tai chi och effekten kvarstod i minst12 veckor. Två 

av tre akupunkturstudier visade att smärtlindring erhölls, men effekten kvarstod olika 

länge. Massage och kiropraktik studerades i gruppen manipulation av vävnader och även 

dessa metoder gav smärtlindring under varierande tid. Övriga KAM som studerades var 

magnetarmband, olika former av elektrisk stimulation och balneoterapi. Alla metoderna 

visade någon form av smärtreduktion, men magnetarmband visade enbart reduktion på 

sensorisk smärta. 

 

Slutsats 

Alla undersökta KAM metoder i samband med artros visade smärtreducering i varierande 

grad och effekten kvarstod under olika lång tid. Föreliggande studies resultat kan inte 

direkt användas för att rekommendera olika KAM-behandlingar för personer med artros. 

Mer forskning kring metoderna behövs för att utifrån vetenskap och beprövad grund få 

tillräckligt evidens för att integrera KAM med den traditionella vården. Då skulle personer 

med artros kunna ges ytterligare möjligheter till smärtkontroll. 

Nyckelord: Artros, smärta, komplementär och alternativ medicin och KAM
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INLEDNING 

Artros är en reumatisk sjukdom och är en av de vanligaste sjukdomarna i Sverige 

(Klareskog, Saxne & Enman, 2011). Sjukdomen leder bland annat till symtom som smärta, 

funktionsnedsättning och trötthet. Artros kan leda till nedsatt rörlighet, nedsatt 

arbetsförmåga och ekonomiska begränsningar (Jordan et al., 2003; Mella, Bértolla, & 

Dalgalarrondol, 2010). 

 

Inom den traditionella sjukvården medicineras personer med artros med farmaka 

(mediciner) som framförallt bidrar till minskad inflammation, och därmed förbättras även 

symtomen som beror på inflammationen (Socialstyrelsen, 2010). Förutom det tidigare 

nämnda är det vanligt att personerna även tar någon form av smärtlindrande medicin, som 

non steroid anti-inflammatory drugs (NSAID) som förutom smärtlindring har en 

antiinflammatorisk komponent. Denna medicinering fungerar dock inte alltid för att lindra 

smärtan (Wang, 2011).  

Eftersom de behandlingar, inklusive mediciner som används vid artros inte alltid fungerar 

(Peleg, Liberman, Press & Shvartzman, 2011), samt att flertalet mediciner kan ge 

biverkningar (Mella et al., 2010) söker sig många personer till komplementär och alternativ 

medicinska behandlingsmetoder (KAM) för att lindra sina symtom (Pelag et al., 2011). 

 

BAKGRUND 

Artros 

Patofysiologi 

Artros är en degenerativ ledsjukdom där brosket bryts ner utan att det sker någon 

nybildning som det normalt gör i en frisk led. Orsaken till varför balansen mellan 

nedbrytning/nybildning av brosk är störd är okänd. Smärta är ofta det första symtomet på 

sjukdomen (Fitzcharles, Almahrezi & Shir, 2005). Det förekommer även inflammation i 

lederna hos personer med artros (Montecucco, Cavagna & Caporali, 2009).  

Artros kan angripa alla kroppens leder där några är vanligare än andra. Ernst, Pittler och 

Wider (2006) skriver att artros framförallt förekommer i händer, knän, höfter och en viss 

typ av ryggradsleder. De symtom som sjukdomen leder till är smärta, stelhet och försämrad 

funktion i de leder som är drabbade (Klareskog et al., 2011).  

Etiologi 

Orsaken till varför artros utvecklas är multifaktoriell. Det kan bero på ett antal olika 

riskfaktorer som ålder, kön, övervikt, ärftlighet, trauma och vissa typer av arbeten kan öka 

risken (Jordan et al. 2003). Vid knäartros är övervikt en stor riskfaktor för att både utveckla 

sjukdomen och för att den ska bli värre (Cooper et al., 2000). Grotle, Hagen, Natvig, Dahl 

och Kvien (2008) visade i sin studie att en kraftig övervikt var en riskfaktor för att utveckla 

artros i knä och fingrar, men inte i höften.  

 

Epidemiologi  

I västvärlden är artros den vanligaste formen av reumatisk sjukdom (Jordan et al., 2003, 

Klareskog et al., 2011). I Sverige är artros den femte vanligaste sjukdomen för kvinnor 

över 60 års ålder (Socialstyrelsen, 2010). Med ökat antal äldre, ökad övervikt samt 

minskad fysisk aktivitet i västvärlden kommer incidensen och prevalensen för artros att 

öka (Klareskog et al., 2011). Tio procent av män och 18 procent av kvinnor över 60 års 

ålder lider av artros. Antal personer som beräknades ha artros i världen under 2001 var 
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cirka 16 miljoner personer och där merparten (cirka 11 miljoner) fanns i utvecklingsländer. 

Andelen kvinnor med artros var överrepresenterade cirka 9,7 miljoner personer. (Connelly, 

Brooks & Woolf, 2006). 

 

Diagnostik 

Vid diagnostik av artros i höft eller knäled gör en läkare bedömning av de riskfaktorer som 

finns för sjukdomen, symtom som patienten uppger och kliniska fynd. Exempel på fynd i 

en knäled med artros är krepitationer (knastrande ljud), nedsatt rörlighet och svullen led. I 

höfter kan fynden vara nedsatt böjförmåga och inåtvridning samt smärta vid inåtrotation. 

Även en röntgenundersökning kan ge information om förekomsten av artros i en led. De 

riskfaktorer läkaren tar i beaktande är kön, ålder, övervikt, tidigare ledskada, 

överbelastning och ärftlighet (Socialstyrelsen, 2010). 

Smärta 

Definition 

Enligt International Association for the Study of Pain (IASP) definieras smärta som ”en 

obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse förenad med verklig eller möjlig 

vävnadsskada, eller beskriven som sådan skada” (Norrbrink & Lundeberg, 2010, s.11). 

Vidare är all smärta som en person upplever subjektiv och går inte att jämföra med en 

smärtupplevelse som en annan person har (Norrbrink & Lundeberg, 2010). 

Långvarig smärta definieras enligt IASP (2011) som en smärta som består efter att skadan 

har läkt (fritt översatt). För att klassificeras som långvarig smärta ska smärtan ha pågått i 

minst tre till sex månader enligt Apkarian, Baliki och Geha (2009).  

Smärtans fysiologi 

Smärtreceptorer (nociceptorer) finns i kroppens vävnader och är en del av det perifiera 

nervsystemet. Nociceptorerna aktiveras av hotande stimuli som kan vara mekaniska, 

kemiska eller termiska. Impulser från nociceptorerna förs via afferenta (inåtgående) 

nervfibrer till ryggmärgen där de omkopplas i bakhornet till sekundära nervfibrer som 

vidarebefordrar signalen till hjärnans centrala delar. Där tolkas signalen och det är först när 

signalen tolkas och når vårt medvetande som den kan benämnas smärta. Även nedåtgående 

smärthämmande system aktiveras, vilka bland annat utsöndrar kroppsegna opioider för att 

hämma smärtan. Metoder som tros aktivera det smärthämmande systemet är avslappning, 

meditation, distraktion och hypnos (Fitzcharles et al., 2005).  

I enlighet med IASP definition av smärta kan den även uppkomma utan påvisbar 

aktivering av nervsystemet (Norrbrink & Lundeberg, 2010). Det enda som behövs för att 

en människa ska kunna uppleva smärta enligt Goldenberg, Clauw och Fitzcharles (2011) är 

en hjärna.  

Smärtklassificering utifrån etiologi 

Utifrån smärtans ursprung kan smärta klassificeras som nociceptiv smärta, neuropatisk 

smärta, smärta av oklar orsak samt psykogen smärta (Norrbrink & Lundeberg, 2010). 

Smärta av oklar orsak och psykogen smärta kommer inte att beskrivas i denna studie. 

 

Nociceptiv smärta 

Enligt IASP (2011) innebär nociceptiv smärta att nociceptorer blir aktiverade av hotande 

eller manifest (verklig) skada i ett intakt nervsystem. Fitzcharles et al. (2005) beskriver att 

nociceptiv smärta förmedlas av två olika afferenta nervfibrer, Aδ- och C-fiber.  

Aδ-fiber förmedlar den akuta skarpa smärtan medan C-fiber förmedlar den molande, mer 

långsamma smärtan som är mer svårlokaliserad och kommer i efterskedet av skadan. 
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(Fitzcharles et al., 2005). Den akuta smärtan är en av kroppens viktigaste varningssignaler. 

När en skada eller hot om skada uppstår startar en rad av olika fysiologiska processer i 

kroppen som en del av läkningsprocessen. Det sker även en automatisk aktivering av 

reflexer innan vi blir medvetna om smärtan som gör att vi exempelvis drar bort handen 

från en varm platta, för att skadan ska kunna begränsas. Normalt försvinner den 

nociceptiva smärtan när skadan har läkts (Norrbrink & Lundeberg, 2010).  

 

Neuropatisk smärta 

Innebär att nervsystemet har blivit skadat eller att sjukliga förändringar har uppstått. 

Neuropatisk smärta kan delas upp i perifer och central neuropatisk smärta där orsaken till 

smärtan antigen finns i det perifera eller centrala nervsystemet (IASP, 2011).  

Perifer sensitisering orsakas av en inflammation som ökar de afferenta nervfibrernas 

känslighet för stimuli, det vill säga det krävs mindre stimuli för att en signal ska utlösas. En 

aktivering av nociceptorer som normalt inte är aktiva kan aktiveras av inflammationen och 

förmedla smärta (Fitzcharles et al., 2005).  

Vid långvarig smärta kan det ske en modifiering av nervfibrer som normalt inte förmedlar 

smärta. Denna modifiering leder till allodyni, som innebär att smärttröskeln sänks och 

normalt icke smärtsam stimuli utlöser smärta, som till exempel vid belastning av en led 

(Fitzcharles et al., 2005).  

Skadas nerverna perifert kan hyperalgesi uppstå vilket innebär att tröskeln för smärtsam 

stimuli sänkts. Detta orsakas av nytillväxt av nerver i det skadade området (Fitzcharles et 

al., 2005). 

Ihållande aktivering av de sekundära nervfibrerna i bakhornet från de ingående afferenta 

nervfibrerna orsakar central sensitisering, det vill säga de sekundära nervfibrernas 

aktiveringströskel har sänkts. Detta innebär att fler smärtsignaler utgår från de sekundära 

nervfibrerna till centrala nervsystemet gentemot ingående signaler från de primära 

afferenta nervfibrerna (Fitzcharles et al., 2005; Fitzcharles & Shir, 2008).  

Smärtupplevelse 

Smärtupplevelsen tolkas i hjärnan av flera olika strukturer. Smärtan tolkas sensoriskt, 

affektivt och kognitivt av hjärnan (Norrbrink & Lundberg, 2010). Den sensoriska innebär 

en tolkning av skadans omfattning. Affektiv tolkning är den känslomässiga tolkningen av 

bland annat obehaget från smärtan (Finnerup, Sindrup & Jensen, 2007). Smärtan påverkar 

också de kognitiva delarna, hur smärtan påverkar tankarna och hanteringen av smärtan 

(Norrbrink & Lundeberg, 2010). 

Smärta vid artros 

Leder som utsätts för belastning aktiverar inte normalt nociceptorer, men en inflammerad 

led sänker känslighetsnivån hos nociceptorn och en normal rörelse orsakar smärta 

(Fitzcharles & Shir, 2008). Nedbrytning av ledens struktur innebär även att nociceptorerna 

aktiveras mekaniskt vid belastning, vilket innebär att smärtan är mer uttalad på dagen och 

vid vila minskar besvären (Montecucco et al., 2009). Nociceptiv smärta är ofta det första 

symtomet på sjukdomen (Fitzcharles et al, 2005).  

Goldenberg et al. 2011 har i sin studie beskrivit att det har skett en regimförändring på 

synen av smärta vid artros från att ha varit en ren nociceptiv smärta har det nu konstaterats 

att det är en blandning av nociceptiv och neuropatisk smärta. Vissa individer kan ha mer 

smärta som har sitt ursprung i nociceptiv smärta och andra från att ha mer smärta av 
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neuropatisk karaktär. Detta måste tas hänsyn till i behandlingen av artros (Goldenberg et 

al., 2011).  

Enligt en studie utförd av Peleg et al. (2011) kunde smärtan ha en allvarlig påverkan på 

personers dagliga aktiviteter och vissa personer rapporterade att de inte kunde arbeta alls 

eller att arbetet påverkades negativt. Studien visade att smärtan hade mest negativ 

påverkan hos äldre när det gällde humöret, förmågan att röra sig samt relationer till andra. 

Sociodemografiska faktorer som kön, religion och utbildning hade inte någon betydelse för 

hur smärtan påverkade det dagliga livet (Peleg et al., 2011). En studie av Smith et al. 

(2001) visade också att långvarig smärta påverkade möjligheten att delta i arbetslivet, men 

även att det dagliga livet begränsades på grund av smärtan. Studien visade också att andra 

typer av hälsoproblem var förknippade med smärtan (Smith et al., 2001). Wolfe, Michaud 

och Li (2006) visade i en studie att smärta gav sömnstörningar hos personer med artros. 

Sömnstörningarna avtog med åldern, men var mer frekventa hos kvinnor.  

En studie som undersökte sambandet mellan smärta och livskvalitet hos barn med olika 

reumatiska sjukdomar där artros fanns med visade att en minskning på endast 0,82 

centimeter på en Visuell Analog Skala (VAS) gav en förbättring på livskvaliteten. VAS är 

ett smärtbedömningsinstrument och som i nämnd studie använde en skala från noll till tio 

centimeter där noll motsvarar ingen smärta medan tio motsvarar mycket svårt smärta 

(Dhanani, Quenneville, Perron, Abdolell & Feldman, 2002). Montecucco et al. (2009) har 

visat att smärta tillsammans med sömnproblem och nedstämdhet påverkade livskvaliteten 

negativt. De konstaterade också att smärta hade en påverkan på personernas ekonomi, både 

i direkta kostnader, för till exempel vård och mediciner, och i indirekta kostnader som 

förlust av arbetsinkomst. Även Fitzcharles, Almahrezi och Ware (2004) hade i sin studie 

noterat att 40 procent av dem som deltog i studien inte hade någon anställning på grund av 

smärtan.  

Smärtbedömningsinstrument 

Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC), används vid 

knä- och höftartros och består av tre delar som mäter smärta, stelhet och fysisk funktion. 

Bedömningen kan ske med en likert skala om fem punkter eller en VAS skala 0-100 mm. 

Skalorna kan även vara modifierade. En hög siffra representerar mer smärta. Fem frågor 

ställs om smärta vid promenad, gång i trappor, vid sömn, liggande eller sittande samt 

stående. Bedömning utförs utifrån någon av ovanstående skalor (American College of 

Rheumatology, 2011). 

 

Visuell Analog Skala (VAS) som utgörs av en lång linje där noll motsvarar ingen smärta 

alls och den högsta siffran, som oftast är tio centimeter eller 100 millimeter motsvarar 

värsta tänkbara smärta (Norrbrink & Lundeberg, 2010). 

 

Multidimentional pain inventory, vars fulla namn är West Haven-Yale Multidimentional 

Pain Inventory (MPI /WHYMPI) undersöker vilken effekt smärtan har på patientens liv. 

Det innehåller hur smärtan påverkar dem fysiskt, psykiskt och socialt (Kerns, Turk & 

Rudy, 1985). 

 

McGill Pain Questionnaire (MPQ) innehåller ett antal ord. Personerna värderar varje ord i 

intensitet från 0-3. Orden representerar tre olika dimensioner av smärta, den sensoriska 

som har exempelvis stickande eller pulserande som ord. En annan dimension är den 

affektiva som behandlar känslorna kring smärtan, som rädsla. Den tredje är ett 

utvärderande ord som beskriver den totala subjektiva smärtupplevelsen (Melzack, 1975).  
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Oswestry low back pain questionnaire består av tio frågor med fem svarsalternativ för 

varje fråga. En fråga handlar om vilken smärtintensitet personen känner. Svarsalternativen 

går från att personen kan tolerera smärtan utan smärtstillande läkemedel till att 

smärtstillande läkemedel inte ger någon lindring och därför tar personen inga läkemedel. 

Övriga frågor handlar om i vilken grad personen kan utföra olika aktiviteter i förhållande 

till sin smärta såsom personlig hygien, lyfta, gå, sitta, stå, sömn, sex, socialt liv och resor. 

Varje fråga poängsätts ett till fem, där ett är att smärtan inte påverkar aktiviteten och fem 

innebär att smärtan starkt påverkar den aktivitet som ska utföras (Fairbank, & Pynsent, 

2000). 

Behandling vid smärta 

Enligt en utarbetad version av European League Against Rheumatism [EULAR] riktlinjer 

för behandling av artros i knän respektive höfter ska behandlingen vara en kombination av 

icke-farmakologiska interventioner och farmakologisk behandling. De icke-

farmakologiska interventionerna som tas upp är utbildning, fysisk träning, hjälpmedel och 

viktminskning om patienten är överviktig (Jordan et al., 2003; Zhang et al., 2005). 

Farmakologisk behandling 

Mot smärtan vid artros används ofta NSAID-preparat men dessa gav enligt Wang (2011) 

endast en smärtlindring på cirka 20 procent. Enligt Zhang et al. (2005) och Jordan et al. 

(2003) ska den farmakologiska behandlingen påbörjas med paracetamol (ex. alvedon). Det 

finns dock inte tillräckligt med stöd för att paracetamol kunde hjälpa mot smärtan vid 

artros. Enligt Zhang et al. (2005) visade ett flertal studier att NSAID var mer effektivt än 

paracetamol för många personer med artros. Det kan då tyckas att NSAID (ex. naproxen, 

diklofenak med flera) borde vara förstahandsvalet vid farmakologisk behandling. Det som 

talar emot detta är den stora biverkningsrisken som NSAID behandling har. Dessa 

biverkningar är bland annat gastrointestinella (GI) problem som blödning och magsår. 

NSAID ger även en ökad blödningsrisk om intag sker kontinuerligt (Zhang et al., 2005). 

En studie gjord av Bjordal, Ljunggren, Klovning och Slørdal (2004) visade att NSAID kan 

ge en kortvarig smärtlindring hos personer med artros, men att det inte fanns tillräckligt 

med bevis för att kunna rekommendera långtidsanvändning av NSAID för att lindra 

smärtan. 

En behandling som används vid artros är intag av ämnet glukosamin i tablettform. 

Glukosamin är en av byggstenarna i brosk och ledvätska och därför har det föreslagits att 

intag av detta ämne kunde bidra till ökade nivåer i de leder som är angripna av artros, och 

därmed lindra symtomen och hindra nedbrytningen av brosket (Socialstyrelsen, 2010). 

Läkemedelsverket klassificerade glukosamin som ett läkemedel 2002, innan dess kunde 

det köpas som ett kosttillskott och räknades då som KAM. Socialstyrelsen belyser att 

glukosamin inte kan rekommenderas då det inte finns någon entydig evidens (låg till 

måttlig) att det har någon effekt på smärta vid artros (Socialstyrelsen, 2010). 

Icke-farmakologisk behandling 

Hyaluronan (även kallat hyaluronsyra) är även det ett ämne som normalt finns i ledbrosk 

och ledvätska. Vid artros ändras halten av detta ämne och det har föreslagits att injektioner 

direkt in i leden kunde bidra till minskade symtom, då det troddes att ämnet hade en 

skyddande effekt på leden och dess strukturer. (Socialstyrelsen, 2010). Pavelka och 

Uebelhart (2011) har i en studie visat att injektion av hyaluronsyra i knäleden kunde 

minska smärtan hos personer med artros. Inte heller denna behandling rekommenderas av 

socialstyrelsen (2010) då det likt glukosamin inte finns tillräcklig evidens för att det 

fungerar mot smärtan.  
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Även så kallad artroskopisk kirurgi kan användas vid artros i knäleden. Detta innebär att 

leden genomspolas med kroppsvänlig vätska och lösa samt sjukliga delar av ledbrosket och 

menisk (broskskivor i knäleden) avlägsnas. Nackdelen med detta är att det inte har visat sig 

ha någon bättre effekt på smärta och funktion än vad smärtlindrande medicin tillsammans 

med träning har. Träning har visat sig ha effekt på smärta och funktionsnedsättning om den 

utförs under rätta omständigheter. Dessa omständigheter är att träningen bör vara 

landbaserad, övervakad (oftast av sjukgymnast), vara i kombination med aerob träning 

(konditionsträning) och styrketräning av hela benet. För att erhålla effekt av träningen 

måste den genomföras regelbundet och under en lång tid (Socialstyrelsen, 2010). Det finns 

även forskning som visar att vattenträning inte ger sämre effekt än landbaserad träning för 

att lindra smärtan hos personer med knäartros (Wang et al., 2011). 

Exempel på andra metoder för behandling av smärta vid artros som socialstyrelsen (2010) 

har sammanställt är transkutan elektrisk nerv stimulation (TENS), som visade sig ha 

måttlig evidens men har en låg rekommenderbarhet. Magnetterapi visade sig ha låg 

evidens och rekommenderas inte. Viktminskning vid knäartros visade viss evidens, och 

balneoterapi/värme/kyla bedömdes ha låg evidens men båda kan eventuellt 

rekommenderas (Socialstyrelsen, 2010).  

Komplementär och alternativ medicin 

Definition  

USA´s ledande myndighet för vetenskaplig forskning om KAM är National Center for 

Complementary and Alternative Medicine (NCCAM). Enligt NCCAM (2010) definieras 

KAM som en grupp av olika inrättningar som tillhandahåller KAM metoder eller 

behandlingar, till exempel kiropraktik och massage, samt produkter som normalt inte 

inräknas inom traditionell medicin. Med traditionell medicin menas det som praktiseras av 

legitimerade läkare, sjuksköterskor, osteopater och andra hälsoprofessioner som 

fysioterapeuter och psykologer. World Health Organization (WHO) har en liknande 

definiering av KAM och skriver att det är en bred grupp av vårdinrättningar som inte är en 

del av det egna landets egna traditioner eller som inte är integrerad i dess dominanta hälso- 

och sjukvårdssystem (Worl Health Organization, 2002). 

 

I en utredning från statens offentliga utredningar (SOU) från 2004 (SOU 2004:123) skriver 

de att komplementär medicin är de terapier som ibland används som komplement till den 

etablerade hälso- och sjukvården. Alternativ medicin räknas som terapier, som per 

definition, används som ett alternativ till den etablerade hälso- och sjukvården. SOU 

skriver även i rapporten att komplementär medicin är de metoder som under vissa 

förhållanden används av hälso- och sjukvårdspersonal, även om metoden inte traditionellt 

hör hemma i den etablerade hälso- och sjukvården. Till dessa metoder räknas bland annat 

akupunktur, massage och qigong. Naprapati och kiropraktik ansågs vid tidpunkt för 

rapporten som komplementära metoder. Att dessa metoder inte ännu utövas inom den 

traditionella hälso- och sjukvården beror på att metoderna inte tillfredsställande uppfyller 

kraven för hälso- och sjukvården (SOU 2004:123). Dessa krav är att vården som utövas av 

hälso- och sjukvårdspersonal skall bedrivas i överensstämmelse med vetenskap och 

beprövad erfarenhet (SFS 2010:659, 6 kap. 1§). 

Svårigheten med att definiera KAM, menar NCCAM (2010) är att begreppet är vitt och 

ändras konstant. De menar även att gränserna mellan KAM och traditionell medicin inte är 

absoluta och att vissa metoder som i nuvarande läge räknas som KAM, kan komma att 

integreras med den traditionella medicinen (NCCAM, 2010). Något annat som gör det 

svårt att definiera KAM är att vissa länder, till exempel Kina, använder sig av sin 
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traditionella medicin som inkluderar mycket örter och akupunktur. Dessa metoder räknas 

då inte som KAM i Kina, men hamnar under KAM metoder i andra länder, till exempel 

USA, då det i USA inte räknas som traditionell medicin (Dobos & Tao, 2011). 

Författarna till föreliggande studie har valt att använda sig av NCCAM´s definition av 

KAM. 

NCCAM (2010) beskriver att KAM metoder ofta delas in i stora grupper, deras indelning 

är naturliga produkter, mind-body, manipulation av vävnader och övriga KAM metoder.  

Naturliga produkter 

Denna grupp inkluderar användandet av örtmediciner, vitaminer, mineraler och probiotika 

(bakterier som är liknande våra kroppsegna tarmbakterier, och som kan ha välgörande 

effekt). Dessa säljs ofta utan recept som kosttillskott. Här vill NCCAM (2010) tillägga att 

de inte räknar användandet av en multivitamintablett om dagen för att få i dig det 

rekommenderade dagliga intaget av olika vitaminer och mineral som KAM (NCCAM, 

2010). 

Mind-body  

Denna grupps metoder fokuseras på interaktionen mellan kropp, hjärna, sinne och beteende 

för att kunna använda sinnet för att påverka fysiska funktioner i kroppen och på så sätt öka 

hälsan. Detta är en stor grupp av metoder som bland annat innefattar meditation, yoga, 

hypnoterapi, qui gong, tai chi, djupandningsövningar och akupunktur. Akupunktur kan 

även ingå i manipulation av vävnader och till viss del under övriga KAM (NCCAM, 2010). 

Manipulation av vävnader 

De vävnader som är fokus för denna behandling är ben, leder, mjukvävnad, cirkulatoriska 

och lymfatiska system. Det är framför allt två metoder som används inom detta område. En 

av dem är spinal manipulation, som bland annat kiropraktorer, fysioterapeuter använder sig 

av. Det som de oftast gör är att använda händer eller verktyg för att manipulera en led, för 

att uppnå önskad effekt. Den andra är massageterapi, som i sig innefattar många olika 

tekniker. Utövarna använder sig av händer eller verktyg för att manipulera muskler och 

andra mjuka vävnader i kroppen (NCCAM, 2010).  

Övriga KAM 

Övriga KAM metoder är bland annat rörelsemetoder, som kan innefatta pilates. I USA kan 

även ”medicinmannen” i indianstammar räknas som utövare av KAM. Denna typ av 

utövare kallar de traditionella ”helare”, som använder sig av naturliga teorier, tro och 

kunskap som har nedärvts från generation till generation. Det finns även KAM metoder 

som använder sig av olika sorters energi, som magnet- eller ljusenergi. Exempel på detta är 

helande beröring och reiki (NCCAM, 2010). Reiki är en form av spiritual helande (Ernst et 

al., 2006).  

Användning av KAM 

Allmänt om KAM användning 

En undersökning gjord av Hansson et al.(2005) visade att 34 procent av 1000 norska 

invånare 1997 hade använt sig av någon KAM metod i sitt liv och 12 procent under det 

senaste året. Motsvarande siffror för en likande undersökning i Danmark år 2000 var 45 

procent respektive 21 procent. I båda länderna var det fler kvinnor än män som använde sig 

av KAM och en viss skillnad sågs i att det var fler högutbildade som använde sig av dessa 

metoder. De vanligaste metoderna som användes i Norge var homeopati, kiropraktik och 

akupunktur. I Danmark var det massage, naturliga produkter, akupunktur och reflexologi 



      

8 

 

(Hansson et al., 2005) Reflexologi är att utövare trycker på punkter eller zoner (framför allt 

på fötterna) som tros vara sammankopplade med olika organ eller delar på kroppen, för att 

lindra eller bota olika symtom och sjukdomar (Ernst et al., 2006). I båda länderna visade 

data även att de som hade besökt sin läkare fler gånger under det senaste året, använde sig 

av KAM i större utsträckning (Hansson et al., 2005).  

I en befolkningsundersökning genomförd i Stockholms läns landsting år 2000 (Hälso- och 

sjukvårdsnämnden, 2001) där 1001 stockholmare medverkade, visade det sig att 49 procent 

hade använt sig av en eller flera KAM metoder under sin livstid. De vanligaste metoderna 

som hade använts var massage, naturläkemedel och kosttillskott, kiropraktik, akupunktur 

och naprapati. Det var mindre än hälften av de stockholmarna som ingick i studien som 

endast hade vänt sig till den alternativa medicinen utan att konsultera den 

traditionella/etablerade hälso- och sjukvården. Utav de som hade erfarenhet av KAM hade 

60 procent först gått till sin läkare för sina besvär och sedan antingen blivit remitterade 

eller föreslagna någon komplementär metod (Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2001).  

KAM användning vid artros 

Ernst et al. (2006) skriver att de vanligaste KAM metoderna vid artros är akupunktur, 

massage, manipulation av vävnader och homeopati. Homeopati är en terapeutisk metod, 

som använder sig av väldigt utspädda ämnen. Terapin utgår från att ”lika botar lika” och 

med det menar de att om man ger en person med huvudvärk ett utspätt ämne, som hos en 

frisk person skulle orsaka huvudvärk, botas huvudvärken. Andra metoder som även 

används är balneoterapi (spa-terapi), örtmediciner, magnetterapi, kosttillskott, och tai chi. 

Callahan et al. (2009) presenterade i sin studie ytterligare KAM metoder som används av 

personer med artros är salvor, kosttillskott (ex. aloe vera eller fiskolja), vitaminer och 

mineraler samt magnet eller koppararmband. Även olika typer av fysisk aktivitet och 

mind-body therapies, som relaxation eller visualisation användes. Av dessa var det 

salvorna som användes mest och även magnet eller kopparmband samt kosttillskott 

användes av en större del av personerna. 

 

I en studie från USA tillfrågades personer som gick till en reumatolog om deras vanor av 

KAM metoder. Utav dessa hade 15 procent artros. Forskarna kom fram till att 35 procent 

använde sig av någon KAM metod vid start, 34 procent vid sex månader och 34 procent 

vid 12 månader. De metoder som användes av personerna med artros var akupunktur, 

kiropraktik, magnetterapi (armband), kosttillskott, elektrisk stimulering, naturliga 

produkter (örter, mineraler och vitaminer), dieter, med flera. Över hela perioden var de 

vanligaste använda KAM metoderna dieter, naturmedicin, elektriskt stimulation och 

kiropraktik (Rao, Kroenke, Mihaliak, Grambow & Weinberger, 2003).  

Kosttilskott och naturliga produkter innefattar många olika preparat och några vanligt 

använda är dewils claw (harpagophytum procumbens), turmeric och ingefära (zingiber 

officicinale) (Gregory et al., 2008).Dewils Claw, vars svenska namn är djävulsklo 

(Läkemedelsverket, 2009). Turmeric (curcuma longa) är en krydda vanligt använd i 

currykryddor (Gregory et al., 2008; LeBlanc & LeBlanc, 2010) och det svenska namnet är 

gurkmeja (Läkemedesverket, 2010). Andra naturliga produkter som används vid artros var 

cats claw (uncaria tomentosa, uncaria guianensis) och willow bark (salix cortex), som är 

pilträdets bark (LeBlanc & Le Blanc, 2010). 

 

Beskrivning av några KAM metoder och deras fysiologi 

Kiropraktik är när utövaren med tryck manipulerar vävnader för att lindra symtom som 

smärta. Exempel på det som görs är spinal manipulation/justering (Ernst et al., 2006). 

Mekanismen till varför manipulation av vävnader fungerar på smärta är inte känd 
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(Bialosky, Bishop, Price, Robinson & George, 2009). Enligt Bialosky et al. (2009) har 

flera studier påvisat att perifera smärtmekanismer är involverade. Dessa studier visade att 

vid manipulation av vävnader gav en ökning av substanser som spelar en roll vid läkning 

av inflammationer. Även en ökning av kroppsegna endorfiner och olika opioider påvisades 

i dessa studier.  

 

Elektrisk stimulering är när en ström förs mellan elektroder som placeras på olika 

kroppsdelar och vävnader för att uppnå smärtlindring. Transkutan elektrisk nerv 

stimulation (TENS) är en av metoderna och kanske den mest använda (Sluka & Walsh, 

2003). Vid TENS används en relativt låg frekvens på strömmen vilket tros ge smärtlindring 

bland annat genom att aktivera en viss typ av afferenta A-fiber (A -fiber som aktiveras av 

beröring). Detta aktiverar ett av kroppens egna smärthämmande system som bidrar till att 

smärtsignaler från C-fiber hämmas, vilket leder till minskad smärta (Rutjes et al., 2009; 

Sluka & Walsh, 2003). En annan typ av elektrisk stimulering är interferential stimulering 

(IF), som har en någon högre frekvens, men denna ger mindre fysiskt obehag än TENS 

(Rutjes et al., 2009).  

 

Akupunktur är en gammal kinesisk medicinsk teknik som enligt den kinesiska tolkningen 

kunde bevara och återställa energiflöden i så kallade meridianbanor i kroppen som kopplar 

ihop olika organ med varandra. En blockad i dessa energibanor skulle kunna orsaka en 

obalans eller sjukdom. Genom att sätta in akupunkturnålar i speciella punkter längs dessa 

meridianer skulle den uppkomna obalansen i kroppen kunna korrigeras. Nålarna sätts i 

muskeln och inte enbart i huden. Olika former av akupunktur finns till exempel 

elektroakupunktur där stimulering sker med hjälp av elektricitet eller endast en manuell 

behandling (Audette & Ryan, 2004).  

 

Den smärtlindrande effekten av akupunktur erhölls enligt Lewith och Kenyon (1984) 

genom att centrala nervsystemet stimulerades och kroppens egna smärthämmande system 

aktiverades och frisatte kroppsegna opioider. En annan teori som Lewith och Kenyon 

(1984) diskuterade var att A -fibrer aktiverades. Aktivering av A -fibrerna innebär att 

smärtsignalerna från de afferentaa C-fibrerna hämmas och signalerna når inte hjärnan. 

Enligt Han (2003) kunde  lågfrekvent och högfrekvent elektroakupunktur frisätta olika 

opioider och för att erhålla bästa smärthämmande effekt av akupunkturen skulle en 

varierande frekvens användas vid behandling. Enligt Lewith och Kenyon (1984) har alla 

behandlingar en mer eller mindre placebo effekt. Akupunkturs placeboeffekt kunde bero på 

att personerna som sökte sig till behandlingen hade en förväntning på att den skulle hjälpa 

samt att de fick mera tid och sympati från behandlaren på grund av att behandlingen oftast 

skedde på en privat klinik.  

 

Tai chi är en träningsform som innefattar graciösa rörelser som utförs i ett långsamt tempo. 

Träningsformen innebär också att andningen korreleras med rörelserna. Övningarna utförs 

i en halvböjd knäställning, där vinkeln på knäet kan varieras beroende på personens 

utgångsfysik (Lan, Lai, & Chen, 2002). Enligt Field (2011) förbättrade tai chi balansen, 

muskelstyrkan och gångförmågan. Tai chi är en medelintensiv, aerob träningsform (Field, 

2011). Genom att öka muskelstyrkan och balansen minskar belastningen på leden och ger 

en ökad ledstabilitet. Detta innebär en bättre funktion av leden enligt Felson et al. (2000). 

Motion bidrog också till en förbättrad försörjning av näringsämnen till återuppbyggnaden 

av brosk i leden (Felson et al. 2000).  
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Dewils claw är en afrikansk planta som tros ha en antiinflammatorisk komponent. Den kan 

ge biverkningar som diarré, buksmärtor och hudreaktioner (Gregory et al., 2008). Cats 

claw används även den som en antiinflammtorisk agent (LeBlanc & LeBlanc, 2010). 

Gurkmeja verkar även den ha en antiinflammatorisk effekt, och det är ämnet curcumin, 

som är den aktiva ingrediensen. Det finns inte tillräckligt med forskning om huruvida 

gurkmeja hjälper vid artros, därför kan inte substansen rekommenderas (Gregory et al., 

2008).  

Ingefära kan ha antiinflammatoriska egenskaper och kan därför hjälpa mot symtomen vid 

artros (Gregory et al., 2008). Även LeBlanc och LeBlanc (2010) beskrev ingefära som ett 

ämne med analgetiska och antiinflammatoriska egenskaper, men att försiktighet bör vidtas 

då ingefära kan interagera med farmakologiska antikoagulatia, ex. Waran (warfarin) och 

även med NSAID. Likt gurkmeja saknas tillräcklig forskning för att rekommendera 

ingefära som supplement vid artros för att lindra symtom (Gregory et al., 2008).  

Willow bark har ett flertal biverkningar som till exempel GI problem och reye syndrom 

hos barn. Barken kan även interagera med waran® (warfarin), likt ingefära, och dessa skall 

inte användas tillsammans för att undvika potentiellt farliga effekter som ökad 

blödningsbenägenhet (LeBlanc & LeBlanc, 2010). 

Hälso- och sjukvårdens roll  

I en studie från Kanada undersökte Marsch et al. (2009) bland annat vilka KAM metoder 

personer med artros använde sig av samt om de berättade för sin läkare vad de använde. 

Studien visade att endast 40,6 procent hade delgett vilka KAM metoder de använts sig av 

till läkaren. De uppgav att anledningarna till detta var att de inte trodde det spelade någon 

roll, att läkaren inte skulle bry sig eller att läkaren inte skulle veta vad KAM metoden var 

för något.  

 

Studien undersökte även om KAM metoder, framför allt naturliga produkter, kunde 

interagera med konventionell medicinering. Det som framkom var att flertalet personer 

använde sig av någon naturmedicin som kunde interagera med deras vanliga medicin. Det 

var bland annat blodtryckmediciner, antikoagulantia och smärthämmande mediciner som 

till exempel NSAID (Marsh et al., 2009). Risken för biverkningar och interaktioner är 

dessutom större hos äldre personer på grund av att dessa ofta har flera olika läkemedel och 

att läkemedelsomsättningen förändras på grund av nedsatt funktion i olika organ 

(Bondesson, 2009). 

 

En studie av Peleg et al. (2011) undersöktes orsakerna till varför personer med smärta 

vände sig till KAM kliniker. Orsakerna personerna uppgav var att det sågs som ett 

komplement till den vanliga behandlingen för att minska smärta, att de var besvikna på den 

konventionella vården, att metoderna gav en bättre fysisk/mental hälsa, för att undvika att 

behöva operera sig samt att de tidigare haft goda erfarenheter av KAM . Femtio procent av 

personerna i studien hade inte tillräcklig smärtlindring via den konventionella vården. 

Enligt Peleg et al. (2011) borde vårdgivare inom den konventionella vården skaffa sig 

kunskaper om KAM och vad som kan erbjudas till personer med otillräcklig smärtlindring. 

Problemformulering 

Artros innebär smärta för många personer, vilket kan ge en allvarlig påverkan på deras 

dagliga aktiviteter (Peleg et al., 2011). Artros behandlas ofta med paracetamol och NSAID 

(Klareskog et al., 2011). Vid behandling med NSAID ökar risken för vissa biverkningar 

(Zhang et al., 2005). Marsh et al. (2009) konstaterade att ett flertal mediciner som används 
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av äldre interagerar med naturliga produkter som oftast tas av personer med artros. Då 

artros är vanligt förekommande hos äldre (Klareskog et al., 2011) är risken för 

biverkningar och interaktioner större (Bondesson, 2009). 

 

Fitzcharles et al. (2005) drog slutsatsen från sin studie att för att behandla smärta måste 

människan ses i sin helhet och därmed behövs det kombinationer av olika typer av 

behandlingar och inte enbart farmakologiska. 

 

De framkom i en undersökning att 77 procent av intervjuade stockholmare ville att 

samarbetet mellan den traditionella hälso- och sjukvården och KAM utövare skulle öka i 

framtiden (Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2001 ). Enligt Marsh et al. (2009) talade många 

inte om att de använde sig av KAM metoder för att de inte trodde att läkaren var 

intresserad eller hade kunskap om metoderna. Därför är det viktigt att sjukvårdspersonalen 

tar upp frågan om KAM användning hos patienterna för att vården ska bli optimal. 

 

Det är viktigt att studera KAM behandlingar som används av personer med artros för att 

KAM metoderna ska kunna användas på ett säkert sätt utifrån vetenskap och beprövad 

grund med tillräcklig evidens som komplement till den traditionella vården. Personer med 

artros kan då erbjudas möjligheter till ytterligare smärtkontroll, så att de kan leva sina liv 

utan att hindras av sin sjukdom, samt för att kunna undvika biverkningar och interaktioner 

med traditionell medicinering. 

  

SYFTE 

Var att beskriva KAM metoder som används vid artros och i vilken utsträckning de ger 

smärtlindrande effekt. 

 

METOD 

En litteraturstudie innebär att sammanställa forskning som gjorts inom det valda 

problemområdet (Forsberg & Wengström, 2008). Då vårt syfte var att beskriva KAM 

metoder och i vilken utsträckning de ger smärtlindrande effekt för personer med artros 

ansåg författarna att relevant forskning inom detta område kunde ge svar på syftet. Utifrån 

Forsberg och Wengström (2008) kunde kliniska frågeställningar som denna studie besvaras 

genom att göra en litteraturstudie. Tillvägagångssättet är att systematiskt söka information, 

reflektera och kritiskt granska denna för att sedan sammanställa den i en rapport (Forsberg 

& Wengström, 2008). Författarna till föreliggande studie fördjupade sig i litteraturen kring 

problemområdet och utifrån det formulerades ett syfte för litteraturstudien. 

Inklusionskriterier  

Ett inklusionskriterium för att artiklarna som söktes skulle inkluderas i studien, var att de 

skulle vara peer-reviewed vilket enligt Forsberg och Wengström (2008) innebär att artikeln 

är oberoende granskad med avseende på innehåll och kvalitet. Detta gjordes för att 

säkerställa att artiklarna har en bra vetenskaplig kvalitet. Den vetenskapliga kvaliteten på 

artiklarna som inkluderades skulle vara av hög eller av medelkvalitet (typ I eller II) enligt 

bedömningsmallen av Berg et al. (1999) och Willman et al. (2006) (Bilaga I). Artiklarna 

som valdes skulle vara etiskt granskade, vilket enligt Helgesson (2006) är ett kriterium för 

bra forskning. Författarna till föreliggande studie valde att ingående artiklar skulle vara 

publicerade mellan 2006-2011 för att få den senaste forskningen inom området. Enligt 

Forsberg och Wengström (2008) är forskning en färskvara och forskningen bör inte vara 

äldre än tre till fem år. Ett inklusionskriterium som måste bestämmas var vilket språk 

ingående studier ska vara skrivna på (Forsberg & Wengström, 2008). Eftersom författarna 
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endast behärskar svenska och engelska valdes att artiklarna endast fick vara skrivna på 

dessa språk.  

Genomförande 

Databassökning 

Sökning efter originalartiklar (primärpublicerade) utfördes i databaserna PubMed, som 

omfattar artiklar inom medicin och omvårdnad, och Cumulative Index of Nursing and 

Allied Health (Cinahl) vars artiklar handlar om omvårdnad (Forsberg & Wengström, 

2008). För att säkerställa att artiklarna var peer-reviewed användes databasen Ulrichs 

periodicals directory som har information om vilka tidskrifter vars artiklar är peer-

reviewed. Författarna valde dessa databaser för att få med forskning inom både medicin 

och omvårdnad, och för att om endast en databas användes kunde relevanta studier 

förbises. 

 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) kan både fritextsökning och sökning på ämnesord 

(MeSH-termer/Cinahl headings) göras. Sökningar med olika kombinationer av sökord kan 

göras med hjälp av booleska operatörer som AND (alla sökord ska finnas med) och NOT 

(där sökordet inte ska ingå). Erhålls många träffar vid fritextsökning bör sökning på 

ämnesord göras (Forsberg & Wengström, 2008). I första hand användes Medical Subject 

Headings termer (MeSH [mh]), Cinahl headings [MM]/[Mh] i olika kombinationer med 

hjälp av booleska operatörer. De grundläggande sökorden för denna studie var 

complementary therapies, pain, analgesia, alternative therapy och osteoarthritis. Sökningar 

gjordes även på specifika KAM metoder för att täcka in området helt, se tabell 1.  

 

Fritextsökning gjordes i både PubMed och Cinahl på sökord som inte var MeSH termer 

eller Cinahl headings. Ett exempel på dessa var complementary and alternative medicine 

då detta var ett centralt begrepp i studie, men uttrycket fanns inte som MeSH term. 

 

Sex träffar i Cinahl sökningen fanns med i PubMed sökningarna och granskningen av 

dessa redovisas under PubMed sökningen, då det var lättare att få tag på fulltextartiklar 

från PubMed. Sökning i Cinahl med sökorden complementary therapies, CAM, 

complementary and alternative medicine, acupuncture [Mh], body-mind therapies, 

massage [MH], light therapy, probiotics [MM], Medicine herbal [MH], spinal 

manipulation, electrotherapy, Tai Chi [MH] och natural medicine var för sig i kombination 

med osteoarthritis [MH] och pain [MH] gav inga träffar av intresse eller inga ytterligare 

artiklar som inte redan hade hittats och har därför inte redovisats i tabell 1. 

 

Sökning i PubMed med sökorden osteoarthritis [mh] och comlementary and alternative 

medicine i kombination med analgesia [mh] respektive pain [mh] gav inga relevanta 

träffar. Ytterligare sökord som inte gav några relevanta träffar i kombination med 

osteoarthritis [mh] och pain [mh] var yoga, reiki, probiotic, homeopathic och acupuncture. 

Analgesia [mh] i kombination med osteoarthritis [mh] och complementary therapies [mh] 

gav samma träffar som pain [mh]. Ovanstående sökningar finns inte redovisade i 

sökmatrisen då de artiklar som sökningarna gav redan hade granskats eller inte gav några 

relevanta resultat. 

 

 

 

 

 

 



      

13 

 

Tabell 1. Matris över databassökningarna i PubMed och Cinahl 
Databas, 

datum för 

sökning 

Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Granskade 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

Artiklar 

PubMed 

110908 

”osteoarthritis”[mh] 

AND ”pain” [mh] 

 AND 

”complementary 

therapies”[mh] 

Engelska, 

svenska, 

publicerade år 

2006-2011 

78 37 20 9 

 

PubMed 

110912 

 

 

“osteoarthritis” AND 

“pain” AND  

“balneotherapy” 

NOT “Review” 

Engelska, 

svenska, 

publicerade år 

2006-2011 

20 10 3 

 

2 

PubMed 

110908 

“osteoarthritis” AND 

“pain” AND 

“TENS” NOT 

“review” 

Engelska, 

svenska, 

publicerade år 

2006-2011 

23 7 4 2 

PubMed 

110916 

”osteoarthritis”[mh] 

AND ”pain” [mh] 

AND “mind body 

therapies”[mh] 

Engelska, 

svenska, 

publicerade år 

2006-2011 

12 1 1 0 

PubMed 

110922 

“osteoarthritis” AND 

“pain” AND 

“ginger” 

Engelska, 

Svenska, 

publicerade år 

2001-2011 

14 4 2 0 

PubMed 

110922 

”osteoarthritis”[mh] 

AND ”pain” [mh] 

 AND devils claw 

Engelska, 

Svenska, 

publicerade år 

2001-2011 

4 2 1 0 

PubMed 

110922 

“osteoarthritis” AND 

“pain” AND 

“curcuma" 

Engelska, 

Svenska, 

pubicerade år 

2001-2011 

1 1 1 0 

PubMed 

110922 

“osteoarthritis” AND 

“pain” AND “spinal 

manipulation" 

Engelska, 

svenska, 

publicerade år 

2006-2011 

6 2 2 0 

PubMed 

110922 

“osteoarthritis” AND 

“pain” AND 

“massage" 

Engelska, 

svenska, 

publicerade år 

2006-2011 

13 2 2 1 

PubMed 

110922 

“osteoarthritis” AND 

“pain” AND 

“chiropractic" 

Engelska, 

svenska, 

publicerade år 

2006-2011 

13 3 2 1 

Cinahl 

110908 

”osteoarthritis”[MM] 

AND  

”pain” [Mh] 

 AND  

” alternative 

therapies”[Mh] 

Engelska, 

svenska, 

publicerade år 

2006-2011, 

peer-reviewed 

51 20 

 

10 

 

2 

 

Manuell sökning 

Förutom databassökning gjordes en manuell sökning utifrån referenslistor i funna artiklar, 

ett förfaringssätt som Forsberg och Wengström (2008) rekommenderar. Enligt Forsberg 

och Wengström kan även andra källor användas vilket författarna gjorde genom att studera 
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referenslistor i böcker och förslag som PubMed gav om relaterade artiklar. Ingen artikel 

hittades via manuell sökning som var av intresse. 

Databearbetning 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) ska urvalet av artiklar beskrivas och motiveras. 

Första urvalet av artiklar gjordes utifrån om titeln var relevant för artros och de fyra 

huvudgrupperna som studerades (naturliga produkter, mind-body, manipulation av 

vävnader och övriga KAM) och för de vanligaste använda KAM metoderna samt det syftet 

som studerades. Artiklarnas sammanfattningar från första urvalet analyserades utifrån vad 

som stämde bäst med syftet för litteraturstudien. De artiklar som valdes utifrån 

sammanfattningarna lästes i sin helhet av båda författarna. När alla artiklar hade granskats i 

sin helhet diskuterade författarna vilka som var relevanta för studien och valde därefter 

vilka artiklar som skulle inkluderas.  

De utvalda artiklarna lästes först enskilt, sedan diskuterades de av författarna för att 

komma till konsensus om innehållet. Detta bidrog till att författarna först bildade sin egen 

uppfattning om artikeln, dess kvalitetsnivå och resultat och blev inte influerade av den 

andres uppfattning. Enligt Forsberg och Wengström (2008) kan konsensus om resultaten 

från respektive ingående studie erhållas genom gruppdiskussioner, och eftersom författarna 

tillsammans diskuterade om vad artiklarna egentligen kom fram till först efter att de bildat 

sin egen uppfattning minskades risken för felaktiga tolkningar av resultaten. En 

kvalitetsgranskning och klassificering av utvalda artiklar gjordes utifrån en modifierad 

bedömningsmall (se bilaga I) framtagen av Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och 

Willman et al. (2006). Artiklarna sammanfattades i matrisen (bilaga II) utformad av 

Willman, Stoltz och Bahtsevani. (2006) för att få en överblick över vad artiklarna handlade 

om.   

Giltighet och trovärdighet 

Genom att utföra en kvalitetsbedömning och klassificering av artiklarna ökar studiens 

trovärdighet genom att inte felaktiga slutsatser dras (Forsberg & Wengström, 2008).  

Föreliggande studies giltighet och trovärdighet ökade genom att endast inkludera artiklar 

som hade en hög eller medelhög vetenskaplig kvalitet.  

Genom att använda databasen Ulrichs periodicals directory säkerställdes det att alla 

artiklarna som användes i litteraturstudien var peer-reviewed, vilket ökade föreliggande 

studies trovärdighet. 

För att en studies resultat ska anses giltiga och trovärdiga och att resultatet av studien ska 

kunna användas, beror enligt Forsberg och Wengström (2008) på om studien har god 

validitet. Det finns två typer av validitet, den interna och den externa. Intern validitet är 

huruvida resultaten är tillförlitliga och den externa validiteten innebär i vilken grad 

resultatet kan överföras i en population, alltså dess generaliserbarhet. För att ha en god 

intern validitet skall systematiska fel minskas. En god extern validitet innebär att 

stickprovet som studien utgjorde ska var representativt för en population. En viktig aspekt 

för att uppnå intern och extern validitet är att ingen grupp ska vara över- eller 

underrepresenterad i studien. I kvantitativa studier kan detta undvikas genom att deltagarna 

randomiseras till olika grupper (Forsberg & Wengström, 2008). Större delen av de 

inkluderade studier i föreliggande studie är av randomiserad design, vilket höjer 

föreliggande studies interna och externa validitet. Författarna studerade även att den 

rapporterade smärtan vid start av studierna var lika för de olika grupperna för att försäkra 

sig om att en jämförelse mellan grupperna inte skulle vara missvisande. Detta förfarande 

ökar den interna validiteten. När författarna granskade de artiklar som inkluderades, 
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diskuterades huruvida grupperna var likvärdiga, och om indelningen kunde försämra 

studiens externa validitet.  

Forskningsetiska överväganden 

Författarna till föreliggande studie plagierade inte, stal inte, fabricerade inte eller 

förvrängde inte forskningen i enlighet med vad Gustafsson, Herméren och Petterson (2011) 

och Helgesson (2006) säger är etisk forskning. Författarna höll sig objektiv till resultaten 

som presenteras i studien genom att alla resultat som framkom redovisades enligt 

Gustafsson et al. (2011).  

RESULTAT 
Resultatet redovisas utifrån de i bakgrunden beskrivna huvudgrupperna inom KAM; 

naturliga produkter, mind-body, manipulation av vävnader och övriga KAM samt 

underrubriker som beskriver de specifika KAM metoder som undersökts i studien. För 

varje KAM metod redovisas den smärtlindrande effekten som eventuellt erhölls och även 

under hur lång tid som eventuell smärtreducering kvarstod. I början på varje huvudgrupp 

finns en sammanfattande text för att öka förståelsen och föra samman resultaten från de 

olika metoderna inom respektive grupp.  

Naturliga produkter 

Sammanfattning 

Fyra naturliga produkterna presenteras i denna grupp, gurkmeja, ingefära, purple 

passionfruit peel (PFP) och Phytalgic®. Alla visat någon form av smärtlindring. I studierna 

om Phytalgic
®
 och PFP minskade smärtan för interventionsgrupperna medan smärtan ökat 

i kontrollgrupperna (Farid et al., 2010; Jacquet et al., 2009). Ingefära som presenterades 

från en kvalitativ studie visade att smärtan minskades hos deltagarna av den relaxation som 

deltagarna upplevde (Therklesson, 2010). Gurkmeja visade en minskning av smärtan under 

studieperioden (Kuptniratsaikul, Thanakhumtorn, Chinswangwatanakul, 

Wattanamongkonsil, & Thamlikitkul, 2009). 

Gurkmeja 

Gurkmeja (curcuma) rapporterades ha effekt på smärtlindring hos personer med knäartros. 

Smärtan mättes vid gång på plant underlag, och gång i trappor. De deltagare som intog 

gurkmeja visade en minskning av smärtan, både vid gång på plant underlag och gång i 

trappor efter två, fyra och sex veckor. Kontrollgruppen, som istället fick ibuprofen 

(NSAID) visade även de minskade värden, likt interventionsgruppen. Skillnaden mellan 

grupperna var inte tillräckligt stor för att hävda att gurkmeja fungerade bättre än ibuprofen.  

(Kuptniratsaikul et al., 2009). 

Ingefära 

Therklesson (2010) genomförde en intervjustudie med personer som fått varma 

ingefärakompresser lagda över njurregionen 30 min/dag, följt av 20 minuters vila per dag 

under sju dagar. Studien kom fram till att deltagarna upplevde att deras smärta minskades, 

eller helt försvann ur deras tankar under den djupa avslappning som behandlingen och 

vilandet efteråt gav. En deltagare sade:” It’s the warmth that goes through the body from 

those compresses that causes the relaxation. Whatever the ginger does from then on when 

you are relaxed it is able to do its thing” (Therklesson, 2010, s. 2229). Deltagarna 

upplevde att det hindret som artrosen och smärtan tidigare varit, upplöstes vid 

behandlingen och de kände därefter en större frihet när det hindret var borta.  
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Purple passionfruit peel 

En annan naturlig produkt vars smärtlindrande effekt vid artros har studerats är purple 

passionfruit peel (PFP) som är skalet på den lila passionsfrukten. Efter att 

interventionsgruppen intagit PFP extrakt under 30 dagar, sågs en minskning av den 

rapporterade smärtan mätt med WOMAC. Vid jämförelse med en kontrollgrupp som 

endast intog placebo, så fanns det en statistiskt signifikant skillnad, då smärtan hade stigit 

hos kontrollgruppen efter 30 dagar. Efter 60 dagar hade PFP gruppens smärta minskat 

ytterligare och kontrollgruppens ökat. Efter 60 dagars intag av PFP- extrakt visade 

deltagarna i interventionsgruppen en statistiskt signifikant (p <0,001) smärtminskning till 

skillnad från kontrollgruppen (Farid et al., 2010). 

 

Phytalgic
®

 

Kosttillskottet Phytalgic® som innehåller vitamin E, zink, fiskolja och urtica dioica (nässla 

– ett ogräs) undersöktes för att se om det hade någon smärtlindrande effekt på artrossmärta. 

(Jacquet et al., 2009).  

 

Deltagarna i interventionsgruppen intog Phytalgic
®
 under tre månader, medan en 

kontrollgrupp fick placebo. Efter två månader sågs en statistisk signifikant skillnad mellan 

interventions- och kontrollgruppen avseende en minskning av deras användning av 

analgetika (paracetamol och kombinationspreparat). För intaget av NSAID sågs en 

signifikant skillnad mellan grupperna först efter tre månader, då interventionsgruppen 

använde mindre NSAID än kontrollgruppen (Jacquet et al., 2009).  

 

Efter tre månaders behandling med Phytalgic
®
 hade smärtrapportering mätt med WOMAC 

sjunkit markant hos interventionsgruppen. Vid start var medelvärdet hos 

interventionsgruppen 215,7mm och hos kontrollgruppen 229,5mm. Efter tre månader hade 

värdet sjunkit till 86,5mm i interventionsgruppen medan värdet ökade till 235,3mm i 

kontrollgruppen (Jacquet et al., 2009). 

Mind-body 

Sammanfattning 

De interventioner som har presenteras under mind-body (tai chi, akupunktur och 

osteoakupunktur) har alla visat en smärtreduktion samt att effekten kvarstod olika länge 

efter att inventionen avslutats. Wang et al. (2009) har i sin studie visat att tai chi hade en 

bättre smärtlindrande effekt än gruppen som fick utbildning kring artros, stretching och 

hemövningar i stretching. Fransen, Nairn, Winstanley, Lam och Edmonds (2007) visade att 

det inte fanns någon skillnad mellan interventionerna tai chi och vattengymnastik efter 

avslutad intervention. Dock hade båda grupperna en smärtreducering gentemot 

kontrollgruppen. Den smärtlindrande effekten kvarstod under hela studietiden. 

 

Witt et al. (2006) visade att akupunktur gav smärtreduktion hos personer med artros i knä 

och höft samt att effekten kvarstod i upp till tre månader efter avslutad behandling. Foster 

et al. (2007) studerade om akupunktur kunde bidra med ytterligare smärtlindring utöver 

rådgivning och träning. Interventionsgrupperna erhöll smärtreducering men skillnaden var 

inte signifikant mellan grupperna. Osteoakupunktur studerades av Weiner, Rudy, Morone, 

Glick och Kwoh (2007) och de visade att smärtreducering erhölls men att effekten endast 

kvarstod en månad efter avslutad intervention. 

 

Tai chi 

En studie utförd av Wang et al. (2009) undersökte om tai chi var effektivt vid behandling 

av knäartros. Två olika interventioner jämfördes, där den ena gruppen deltog i en tai chi 
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klass samt hemmaövningar och en grupp som fick utbildning kring artros och stretching 

som intervention samt hemövningar i stretching. Behandlingen erhölls under 12 veckor. 

 

Studien visade att deltagarnas smärta minskade i båda grupperna då smärtan mättes med 

WOMAC (0 – 500mm). Vid 12 veckor hade smärtrapporteringen minskat med -157,25 

mm i tai chi gruppen och för utbildningsgruppen var minskningen -38,45 mm från de 

rapporterade smärtnivåerna vid baslinjen (vid start), vilket gav en signifikant skillnad 

mellan grupperna på p=0,0005. Efter 24 veckor var skillnaden fortfarande signifikant 

(p≤0,05) till förmån för tai chi gruppen. Vid 48 veckor sågs fortfarande en minskning av 

rapporterad smärta men den var inte signifikant mellan grupperna (Wang et al., 2009).  

 

Vid mätning med VAS (0-10 cm) vid 12 veckor sågs en minskning av den rapporterade 

smärtan med -2.98 cm för tai chi gruppen och -0,83 cm för utbildningsgruppen från de 

rapporterade smärtnivåerna vid start av studien. Vid 24 och 48 veckor kvarstod fortfarande 

en minskning av smärtan, men skillnaden mellan grupperna var inte signifikant (Wang et 

al., 2009).  

 

Wang et al. (2009) studerade även om antalet personer som intog smärtstillande läkemedel 

förändrades under interventionen. I båda grupperna intog färre personer smärtstillande 

läkemedel vid 12 veckor, men ingen signifikant skillnad kunde ses mellan de olika 

grupperna 

 

Ytterligare en studie undersökte vilken effekt tai chi hade på smärta vid artros. Studien 

jämförde tai chi med vattengymnastik samt en kontrollgrupp som inte fick någon 

behandling förrän efter tre månader. Vid tre månader fick kontrollgruppen behandling och 

randomiserades då till antingen tai chi eller vattengymnastik. Grupperna skulle delta i 

interventionen två gånger i veckan under en 12 veckors period (Fransen et al., 2007).  

Vid 12 veckor fann forskarna att vid mätning av smärtan med WOMAC (0-100mm) erhöll 

tai chi gruppen en smärtminskning med -9,6mm, vattengymnastik gruppen -10,9mm och 

kontrollgruppen - 4,4mm sett från baslinjevärdet för respektive grupp. Effekten av 

behandlingen kvarstod i 12 veckor efter behandling men ingen signifikant skillnad kunde 

ses mellan grupperna (Fransen et al., 2007).  

Akupunktur 

Witt et al. (2006) studerade om akupunktur hade en positiv effekt på att reducera smärta 

hos personer med artros. Studien omfattade tre olika grupper, en randomiserad 

akupunkturgrupp, en kontrollgrupp, samt en icke-randomiserad akupunkturgrupp. 

Smärtnivåerna utvärderades med hjälp av bedömningsinstrumentet WOMAC.  

Initialt fanns det ingen signifikant skillnad mellan grupperna i smärtnivå (Witt et al., 2006). 

Efter tre månader behandling hade den randomiserade akupunkturgruppen totalt reducerat 

sin smärta med 43,7 procent och kontrollgruppen hade totalt minskad sin smärta med 6,2 

procent. En signifikant skillnad (p<0,001) i smärtreduktionen mellan de två grupperna 

kunde påvisas vid tre månader. Studien visade också att mellan den randomiserade och 

icke-randomiserade gruppen fanns ingen signifikant skillnad i smärtreduktion efter att båda 

grupperna hade genomgått tre månaders respektive sex månaders behandling. Mätning av 

smärtreduktionen tre månader efter avslutad intervention visade att smärtreduceringen var i 

samma nivå som vid tre månader (Witt et al., 2006). 
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En annan studie av Foster et al. (2007) jämförde om akupunktur kunde vara ett 

komplement till rådgivning och träning för att lindra smärta vid knäartros. I studien ingick 

tre grupper varav alla fick rådgivning och träning, men två av grupperna fick dessutom 

akupunktur eller simulerad akupunktur. I studien använde akupunktören trubbiga nålar 

som inte penetrerar huden för att simulera akupunktur. Personerna som deltog i studien 

hade täckta ögon för att inte kunna se om de fick riktig akupunktur eller den simulerade 

akupunkturen. Även vid avslut av behandling simulerade akupunktören att nålarna togs 

bort. De olika grupperna skilde sig inte åt när det gäller baslinje egenskaper såsom ålder, 

utbildning, vikt eller smärtintensitet.  

Vid sex veckor var skillnaden i smärtintensitet gentemot baslinjen för gruppen som endast 

fick rådgivning och träning -2,1cm, för akupunkturgruppen -2,83cm samt för den 

simulerade akupunkturgruppen -3,02cm. Den simulerade akupunkturgruppen hade en 

signifikant skillnad (p<0,05) i smärtreduktion gentemot de två andra grupperna vid sex 

veckor. Ingen signifikant skillnad i smärtlindring mellan grupperna kunde ses vid sex 

respektive 12 månader (Foster et al., 2007).  

 

Foster et al. (2007) studerade också hur smärtintensitet och smärtobehaget förändrades. 

Vid två och sex veckor uppvisade båda akupunkturgrupperna en signifikant skillnad i 

reducering av smärtintensitet och smärtobehag. Den skillnaden kvarstod endast i gruppen 

som fick simulerad akupunktur vid sex och tolv månader. Foster et al. (2007) följde även 

antal besök hos läkare och användandet av smärtstillande läkemedel under en sex månads 

period. Ingen skillnad kunde ses mellan de olika grupperna när det gällde läkarbesök eller 

intag av smärtstillande läkemedel. 

 

Foster et al. (2007) kunde inte påvisa att akupunktur var ett komplement till rådgivning och 

träning. Simulerad akupunktur gav en bättre smärtlindring efter sex veckor än vad riktig 

akupunktur och enbart rådgivning och träning gjorde. Ingen skillnad mellan grupperna 

kunde ses vid de övriga uppföljningspunkterna. 

 

Osteoakupunktur 

En annan gren inom akupunktur är osteoakupunktur. En studie genomförd 2007 av Weiner 

et al. undersökte om osteoakupunktur var effektiv mot kronisk smärta hos personer med 

långt framskriden knäartros. En grupp fick den riktiga osteoakupunkturen (periosteal 

stimulationsterapi, PST) där akupunkturnålar inte sätts i meridianpunkter utan direkt i 

benet. Dessa nålar stimulerades sedan med elektricitet. Kontrollgruppen fick falsk 

behandling, som var att akupunkturnålar sattes på samma ställen men de stimulerades inte. 

För att säkerställa att det var osteoakupunkturen som gav effekt, sattes på alla deltagare två 

nålar i mjukdelsvävnad kring knäet med elektrisk stimulering som kontrollpunkter. 

Behandlingen genomfördes en gång i veckan á 30 minuter under sex veckor 

 

I studien använde de sig av två bedömningsinstrument för att mäta personernas smärta, 

WOMAC och MPI (Weiner et al., 20007). 

 

Weiner et al (2007) beskriver att smärtan mätt med WOMAC minskade i PTS gruppen 

efter avslutad behandling (sex veckor) från 9,25mm till 6,17mm, vilket var en signifikant 

skillnad. Efter tre månader hade smärtskattningen ökar för PTS gruppen till 8,32mm och 

skillnaden var inte längre signifikant. Vid jämförelse av smärtskattningen mellan 

grupperna sågs en signifikant skillnad (p = 0,009) med avseende på smärtminskning, en 

månad efter avslutad behandling, men efter tre månader hade smärtan ökat i 

interventionsgruppen och det fanns då ingen signifikant skillnad. I kontrollgruppen var 
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startvärdet på smärtan 9,06mm och smärtan minskade både efter sex veckor (8,04mm) och 

tre månader (7,97mm) och ingen av dessa skillnader var signifikant. (Weiner et al., 2007). 

 

Resultaten från MPI visade en statistiskt signifikant skillnad på smärtan efter avslutad 

behandling (sex veckor) och en månad efter avslutat behandling (p=0,003, p =0,001 

respektive). Forskarna kunde se att smärtan minskade hos personerna i PST gruppen, 

signifikant mer än dem i kontrollgruppen. Däremot hade smärtan ökat igen efter två 

månader och efter tre månader fann forskarna inte någon statistiskt signifikant skillnad.  

 

Resultaten från smärtmätningen med WOMAC tillsammans med resultaten från MPI 

visade att osteoakupunktur hade en viss kortsiktig smärtlindring, men den smärtlindringen 

varade inte mer än en månad efter behandlingens slut (Weiner et al., 2007).  

 

Användandet av analgetika följdes även i studien och ingen signifikant skillnad sågs 

mellan grupperna i användandet av analgetika efter interventionen. Användandet av 

analgetika efter studien var enligt följande i de två grupperna. I PST gruppen använde två 

deltagare mer analgetika, 27 använde mindre och 15 personer hade ingen förändring i sitt 

intag. Kontrollgruppens intag var enligt följande, två använde mer, 22 mindre och 20 hade 

ingen förändring i sitt intag (Weiner et al., 2007).  

Manipulation av vävnader 

Sammanfattning 

I gruppen manipulation av vävnader har massage och kiropraktik studerats. Perlman, 

Sabina, Williams, Njike och Katz (2006) visade att massage gav smärtlindring efter åtta 

veckor och att effekten kvarstod i åtta veckor efter avslutad behandling.  

 

Kiropraktisk effekt på artros studerades både av Beyerman, Palmerino, Zohn, Kane och 

Foster (2006) och Pollard, Ward, Hoskins and Hardy (2008). Beyerman et al. (2006) 

visade i sin studie att spinal manipulation i kombination med värmebehandling gav större 

smärtlindring än enbart behandling med värme efter sju till tio veckors behandling. En 

annan studie av Pollard et al. (2008) visade att manipulation av knän gav smärtlindring 

efter två veckors behandling. 

 

Massage 

I en studie från 2006 av Perlman et al. fick en grupp massage (interventionsgruppen) och 

en kontrollgrupp fick traditionell vård i åtta veckor. Därefter fick kontrollgruppen åtta 

veckors massage och interventionsgruppen fick traditionell vård. Smärtskattningen gjordes 

med WOMAC. De rapporterade smärtnivåerna skilde sig signifikant åt vid baslinjen för 

grupperna. Medelvärdet var 40,6 mm för interventionsgruppen och för kontrollgruppen 

52,1 mm. Motsvarande siffror för VAS var för interventionsgruppen 62,8 mm och för 

kontrollgruppen 67,2 mm ingen signifikant skillnad kunde påvisas för VAS skattningen vid 

baslinjen. 

 

Efter åtta veckors behandling hade interventionsgruppen sänkt sina värden med -23,19 mm 

och kontrollgruppen hade sänkt med -3,08 när smärtan skattades med WOMAC. 

Skillnaden gentemot de rapporterade smärtnivåerna vid baslinjen var signifikant för 

interventionsgruppen (p<0,001) men inte för kontrollgruppen. Åtta veckor efter avslutad 

behandling uppvisade interventionsgruppen fortfarande en smärtreducering på -18,52 mm 

från smärtnivån vid baslinjen. Skillnaden var signifikant skild från kontrollgruppen värde 

vid åtta veckor (3,08). När båda grupperna hade fått massage i åtta veckor och resultaten 
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från grupperna slogs samman visade de ett medelvärde på smärtreducering med 18,36 

vilket är signifikant skilt från baslinjen (p<0,001) (Perlman et al., 2006). 

 

När Perlman et al. (2006) använde VAS för att bedöma smärtan hade interventionsgruppen 

sänkt sina värden med -22,59 och kontrollgruppen med -1,97 efter åtta veckors behandling. 

För interventionsgruppen var denna skillnad signifikant (p<0,001) skild från de 

rapporterade värdena vid baslinjen. Vid uppföljningen åtta veckor efter avslutad 

behandling var värdet för interventionsgruppen -17,15 från smärtnivån vid baslinjen. Efter 

att båda grupperna har erhållit massage var medelvärdet på minskningen efter åtta veckors 

behandling -19,38 vilket var en signifikant skillnad gentemot baslinjen (p<0,001). 

 

Perlman et al. (2006) har i sin studie visat att smärtreducering erhölls från massage och att 

effekten kvarstod i upp till 8 veckor efter avslutad behandling. 

 

Kiropraktik  

En annan KAM metod som personerna använde sig av vid artros är kiropraktik. Effekten 

av kiropraktisk behandling gentemot att patienten fick värmebehandling undersöktes av 

Beyerman et al.(2006). I studien fick kontrollgruppen värmebehandling och 

interventionsgruppen fick både värmebehandling och kiropraktik. Beyerman et al. (2006) 

tittade på fyra områden av smärta: smärtintensitet som mättes med Oswestry low back pain 

questionnaire och genomsnittlig smärtnivå, den aktuella smärtnivå vid besöket samt 

smärtan under den senaste veckan, vilka mättes med VAS (0-100 mm). Studien pågick 

mellan sju till tio veckor beroende på hur många behandlingstillfällen som gavs per vecka 

(två till tre per vecka kunde ges). Utvärderingen gjordes vid första behandlingstillfället och 

sedan vid behandlingstillfällena fem, tio, 15 och 20.  

Beyerman et al. (2006) visade att gruppen som fick kiropraktik hade en större 

smärtreduktion inom alla ovanstående områden än kontrollgruppen. Skillnaden mellan 

kontrollgruppen och interventionsgruppen var signifikant (p<0,05). Även kontrollgruppen 

erhöll smärtlindring på alla undersökta områden men inte i lika stor omfattning som 

interventionsgruppen.  

 

Pollard et al.(2008) utförde en studie med syfte att utröna om manuell manipulation av 

muskler och muskelhinnor runt knät kunde minska smärtan hos personer med knäartros. 

Deltagarna i studien randomiserades till en interventionsgrupp som fick manuell 

manipulation och en kontrollgrupp som inte fick någon manipulation, utan de fick en 

simulerad elektroterapi utan att någon ström var påslagen. Ingen av grupperna visste vilken 

behandling som var interventionen som skulle testas. Behandlingen pågick under två 

veckor och uppföljning gjordes direkt efter avslutad behandling. Elva frågor ställdes till 

deltagarna som krävde ett svar på en skala från noll till tio centimeter. För smärtintensitet 

motsvarar noll ingen smärta och tio motsvarar outhärdlig smärta.  

 

Före behandlingen var smärtnivån för interventionsgruppen och kontrollgruppen lika (3,3 

respektive 3,5). Efter avslutad behandling hade smärtintensiteten i interventionsgruppen 

reducerats till 1,9 och för kontrollgruppen var siffran 3,3. Skillnaden var signifikant 

(p=0,004) för interventionsgruppen vilket inte kontrollgruppen kunde uppvisa. Mellan 

grupperna var det ingen skillnad vid start, men efter interventionen var det en signifikant 

skillnad (p<0,042) mellan grupperna till förmån för interventionsgruppen (Pollard et al., 

2008).  

 



      

21 

 

Pollard et al. (2008) ställde även olika frågor om smärtan. En fråga var om de tyckte att 

smärtan i knäet hade förbättrats. En signifikant skillnad i svaren mellan grupperna erhölls 

där interventionsgruppen upplevde en förbättring men inte kontrollgruppen. På frågan om 

de tyckte att interventionen skulle vara en del av behandlingsprogrammet för artros svarade 

interventionsgrupperna att de starkt rekommenderade det, medan kontrollgruppen var mera 

ambivalenta i sina svar. 

Övriga komplementära och alternativ medicinska metoder. 

Sammanfattning 

Under övriga KAM har tre olika typer av behandlingar redovisats, dessa är magnetiska 

armband, olika former av elektrisk stimulation och balneoterapi. Det magnetiska 

armbandet visade endast ett en signifikant minskning av den sensoriska smärtan 

(Richmond et al., 2009).  

 

TENS, som är en form av elektrisk stimulation, visade sig ha nästan likvärdig 

smärtlindrande funktion som injektion av hyaluronsyra i knäet i en studie (Paker, Tekdös, 

Kesiktas, & Soy, 2006). TENS visade i en annan studie (Burch, Tarro, Greenberg & 

Garrol, 2008) vara mindre effektiv för smärtlindring än en annan typ av elektrisk 

stimulering, som var IF tillsammans med stimulation av musklerna kring leden.  

 

Fioravanti, Giannitti, Bellisai, Iacoponi och Galeazzi (2011) och Forestier et al. (2010) 

visade att balneoterapi hade en smärtlindrande effekt vid knäartros. I båda studierna 

minskande smärtan signifikant i interventionsgrupperna. I Fioravanti et al. (2011) 

minskade smärtan efter två veckor, mätt med både VAS och WOMAC, och i Forestier et 

al., (2010) visades en smärtminskning vid sex månader, mätt med VAS. En ytterligare 

smärtreducering sågs även i interventionsgrupperna vid ytterligare uppföljning, tre 

månader för Fioravanti et al. (2011) och efter nio månader för Forestier et al. (2010). 

Kontrollgrupperna i båda studierna hade en viss minskning av sin smärta under 

uppföljningarna, men skillnaden var inte signifikant gentemot deras basvärden (Fioravanti 

et al., 2011; Forestier et al., 2010). 

 

Magnetiska armband 

Richmond et al (2009) genomförde en studie på ett antal personer som hade artros, och 

undersökte om ett magnetiskt armband kunde minska personernas smärta. Personernas 

smärta var lokaliserad till knän, händer, handleder och höfter. 

 

Varje person bar fyra olika armband, fyra veckor per armband, fyra veckor i följd. Förutom 

det riktiga magnetiska armbandet fanns ett med låg magnetism, en avmagnetiserad och ett 

koppararmband som skulle verka som placebo för kontroll (Richmond et al., 2009).  

 

Efter varje period (fyra veckor) skickades ett formulär med WOMAC – likertskala och 

McGill Pain Questionnaire (MPQ) som innefattar bedömning på affektiv och sensorisk 

smärta och VAS ut till personerna som medverkade i studien. 

Smärtskattning med WOMAC och VAS visade att det armband som visade störst 

minskning var armbandet med låg magnetism och skattning med MPQ total var det 

magnetarmbandet. Den affektiva smärtskattningsdelen av MPQ visade att det 

avmagnetiserade armbandet hade den största minskningen. Inga utav dessa resultat var 

signifikanta (Richmond et al., 2009). 

 

Det enda statistiska signifikanta resultatet forskarna såg (p ≤0,05) var när de tittade på den 

sensoriska komponenten av smärtan från MPQ enkäten. Där visade det sig att det riktiga 
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magnetiska armbandet gav mindre upplevd sensorisk smärta gentemot kontrollarmbanden. 

(Richmond et al., 2009).  

 

Richmond et al. (2009) följde även analgetika användningen och ingen signifikant skillnad 

i användandet kunde noteras mellan grupperna. 

 

Balneoterapi  

Spa behandlingar är en annan typ av KAM som tillhör kategorin övriga KAM 

behandlingar. I en studie av Fioravanti et al. (2011) jämfördes om smärtan hos personer 

med knäartros, som fick bada i mineralinnehållande (sulfat, bikarbonat, kalcium) vatten, 

reducerades gentemot en kontrollgrupp som endast fick traditionell vård. Forskarna följde 

smärtintensiteten med VAS och WOMAC samt mätte även deras intag av analgetika under 

studieperioden. 

 

Resultaten från Fioravanti et al. (2011) visade att vid smärtskattning med VAS hade 

interventionsgruppen ett värde på 39mm vid baslinjen och redan efter två veckor hade 

värdet sjunkit till 14mm. Efter tre månader hade ytterligare smärtreducering erhållits och 

VAS värdet var 2,5mm. Skillnaden mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen var 

signifikant redan vid två veckor (p<0,001). För kontrollgruppen var utgångsvärdet 45mm 

och ingen större skillnad i värdet kunde ses vid två veckor (42mm) och tre månader 

(45mm). 

Mätning utförd med WOMAC visade att interventionsgruppen hade en minskning med 

25,7mm redan vid två veckor jämfört med baslinjen. Skillnaden var signifikant (p<0,01). 

Vid tre månader hade minskningen ökat marginellt från 25,7mm vid två veckor till 

26,8mm vid tre månader. Kontrollgruppens värde vid baslinjen var 41,8mm, vid två 

veckor, 37,8mm och vid tre månader 36,4mm. Ingen signifikant skillnad kunde ses mellan 

kontrollgruppens värden p>0,05 (Fioravanti et al., 2011). 

Forskarna visade också att användandet av analgetika (NSAID och paracetamol) från 

vecka två till tre månader minskade signifikant för interventionsgruppen, men ingen 

skillnad kunde noteras för kontrollgruppen (Fioravanti et al., 2011). 

I en annan studie utförd 2010 av Forestier et al. undersöktes hur spa terapi påverkade 

smärtan hos personer med knäartros. Studien bestod av en kontrollgrupp och en spa grupp. 

Både kontrollgruppen och spa gruppen fick information om ett hemträningsprogram samt 

ett häfte om artros och träningsprogrammet. Förutom träningsprogrammet fick spa gruppen 

även olika spa behandlingar. Interventionen pågick under tre veckor. 

Vid sex månader hade spa gruppen reducerat sin smärta med 11, 4 mm och 

kontrollgruppen hade en skillnad på 4,0 mm mot baslinjen. Skillnaden mellan grupperna 

var signifikant (p<0,05). Effekten kvarstod vid uppföljningen vid nio månader. Ingen 

skillnad kunde ses för kontrollgruppen (Forestier et al., 2010). 

Forestier et al. (2010) tittade även på hur många som erhöll en minsta klinisk förbättring av 

smärtan definierad som en minskning med 19,9 mm eller mera på VAS skalan. De som 

erhöll en minskning med 19,9 mm eller mera ansågs ha svarat på behandlingen. Sextiotre 

personer av 193 i spa gruppen (32,6 procent) hade en förbättring i VAS som var mer eller 

lika med 19,9 mm. I kontrollgruppen var motsvarande siffra 36/186 (19,4 procent). 

Skillnaden mellan grupperna var signifikant (p<0,005).  
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Elektrisk stimulation 

Transkutan elektrisk nerv stimulation (TENS) och injektion av hyaluron studerasdes av 

Paker et al. (2006). Det sågs en minskning av smärtan, mätt med WOMAC, för både TENS 

och injektioner. Vid start var TENS gruppens medelvärde på smärtan 9,55mm och 

injektionsguppens var 11,2mm. Efter avslutad behandling var motsvarande siffror 5,29mm 

för TENS och 5,8mm för injektionsgruppen och efter ytterligare en månad hade värdena 

sjunkit något för båda grupperna. Vid sex månader var värden 5,18mm för TENS gruppen 

och 4,64mm för injektionsgruppen. Resultaten var signifikanta (p <0,001) mellan 

gruppernas egna värden, men inte vid jämförelse grupperna emellan. Den största 

minskningen av smärtan var en månad efter behandlingen för TENS gruppen, medan det 

var efter sex månader för injektionsgruppen (Parker et al., 2006).  

 

 Interferial stimulation (IF) tillsammans med muskel stimulation visade en 71,2 procentig 

minskning av smärtan mätt med WOMAC hos testgruppen efter åtta veckors behandling, 

medan det hos kontrollgruppen som hade fått behandling med TENS sågs en minskning på 

49,1 procent. När smärtan mättes med VAS sjönk testgruppens värden med - 27,91 (från 

ett medelvärde på 63,7mm), medan kontrollgruppens (TENS) värden sjönk med - 23,19 

(från ett medelvärde på 60,7mm). Det fanns en viss skillnad mellan grupperna, men inte 

tillräckligt för att den skulle vara statistiskt signifikant. I studien undersöktes även 

användandet av analgetika och några få personer använde mera analgetika vid 

smärtgenombrott, men det var ingen skillnad mellan grupperna (Burch et al., 2008). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Litteraturstudie valdes som metod för att besvara syftet. Detta visade sig vara ett bra 

metodval för att göra en översikt över vilken smärtlindrande effekt  KAM metoder som 

användes vid artros har. Forsberg och Wengström (2008) menar att litteraturstudie är ett 

bra metodval för att besvara denna typ av syfte.  

Resultaten som redovisats har sammanfattats från huvudsakligen kvantitativa studier av 

randomiserad typ. Enligt Forsberg och Wengström (2008) kan användandet av både 

kvalitativa och kvantitativa studier belysa problemområdet från olika håll och därmed ge 

en större förståelse för problemområdet. I föreliggande studie har endast en kvalitativ 

studie presenterats, och det beror på att forskningen kring detta område inte har belyst från 

ett kvalitativt synsätt. Hade det funnits fler kvalitativa studier kanske andra aspekter om 

hur personer upplevde smärtlindring av KAM metoderna belysts. 

 

Artiklarna som ingick i studien skulle vara etiskt godkända i enlighet med vad Helgesson 

(2006) säger om god forskning. Några av artiklarna i studien hade inte uttryckligen angivit 

att de är etiskt godkända utan studierna hade ett godkännande från en institution att studien 

fick genomföras. Författarna av denna studie har ansett att dessa artiklar ändå har svarat 

upp mot kravet att forskningen har varit etisk. Antigen har det funnits ett godkännande att 

studien fick genomföras från en institution eller har forskarna gjort ett etiskt övervägande 

samt att blanketten för medgivande att delta i studien varit godkänt av en institution. I alla 

studier förutom två hade deltagarna fått information och undertecknat ett medgivande om 

att delta i studien vilket enligt Gustafsson et al. (2011) och Helsingforsdeklarationen 

(2008) är en del av de etiska kraven som ställs på forskning på människor. De två studier 

som inte nämnde att ett medgivande har getts hade ett etiskt godkännande. 

 

En svårighet har varit att hitta artiklar av hög kvalitet, därför har sökningarna varit 

omfattande med sökning på specifika sökord samt fritextsökning för att vara säkra på att 
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inte förbise någon artikel som var av vikt för studiens trovärdighet. Detta medför att 

artiklar har sökts på ett systematiskt sätt vilket Forsberg och Wengström (2008) 

förespråkar. Ett flertal av artiklarna som ingick i studien bedömdes vara av medelkvalitet 

och orsaken till att dessa ändå valdes att ta med var att det inte fanns artiklar som uppfyllde 

kraven för den högsta vetenskapliga kvalitén inom det valda tidsspannet. Detta borde 

eventuellt föranlett att tidspannet skulle ha utökats, men för att utvärdera den senaste 

forskningen ska enligt Forsberg och Wengström (2008) studierna inte vara äldre än fem år 

på grund av forskningen blir snabbt gammal och därför valde författarna att välja det 

femåriga tidsspannet. En annan orsak till att ett flertal redovisade studier användes trots 

den medelhöga kvalitén var för att endast ett fåtal studier fanns att tillgå inom det valda 

området, framförallt inom gruppen manipulation av vävnader. För att ändå kunna täcka in 

området valdes dessa att tas med.  

 

Det har också varit svårt att hitta artiklar som undersöker KAM metoder för alla de 

vanligaste typerna av artros (fingrar, knän, höft). Det har framförallt varit knäartros som 

studerats i de redovisade artiklarna. Detta gör det svårt att generalisera resultatet i studien 

till alla typer av artros. Forsberg och Wengström (2008) beskriver att en hög grad av 

generaliserbarhet innebär att studiens resultat kan överföras till en population vilket ger en 

hög extern validitet. I föreliggande studie har ett flertal olika KAM metoder undersökts 

vilket kan ses som en svaghet på grund av att ingen djupare förståelse fås för respektive 

metod och resultatet går då inte att generaliseras. För att få en djupare förståelse och öka 

generaliserbarheten för om en KAM metod fungerade skulle det enligt Forsberg och 

Wengström (2008) krävts att en djupare riktad litteratursökning gjorts på respektive KAM 

metod. 

Ett annat problem var att bestämma hur resultatet skulle presenteras för att det skulle bli 

tydligt och lätt förståeligt för läsaren. Resultatredovisning som har en tydlig struktur 

underlättar för läsaren att förstå innehållet enligt Forsberg och Wengström (2008). 

Författarna av denna studie valde att inte använda sig av tabeller, utan istället beskriva 

resultatet i löpande text. För att öka tydligheten har resultatet istället sammanfattats i 

början av varje huvudgrupp för att läsaren snabbt skulle kunna få en uppfattning om 

metoderna ger smärtlindring eller inte. En övergripande matris över alla studier skulle ha 

gett ett mer överskådligt resultat över vilka studier som har visat en minskning. Men i och 

med att studierna hade presenterat sina resultat på olika sätt skulle en matris inte bidra med 

någon ytterligare tydlighet. Enligt Forsberg och Wengström (2008) kan författarna av 

litteraturstudien själva välja hur resultatet ska presenteras, men först efter att noga ha 

övervägt lämpligaste sättet, vilket författarna anser att de gjort. För att underlätta 

presentationen av resultatet och gjort det enklare att utröna om metoderna verkligen hade 

en smärtreducerande effekt skulle urvalet av antal KAM metoder som undersökts 

begränsats. Denna begränsning skulle kunna vara att endast titta på en grupp av KAM 

metoder, t.ex. naturliga produkter. Enligt Forsberg och Wengström (2008) underlättar en 

begränsning av urvalet möjligheten att uttala sig om hur representativt resultatet är för en 

specifik grupp.  

Resultatdiskussion 

En behandlingsmetod som visade en signifikant skillnad i smärtreduktion var akupunktur 

(Witt et al., 2006) och osteoakupunktur (Weiner et al., 2007). I Witt et al. (2006) studie 

sågs en skillnaden mellan en kontrollgrupp och en randomiserad akupunkturgrupp. Även 

en icke-randomiserad kontrollgrupp i samma studie hade en liknande minskning av smärta 

som den randomiserade gruppen efter behandling. Weiner et al. (2007) kom fram till att 

även osteoakupunktur hade en signifikant smärtlindrande effekt gentemot kontrollgruppen. 
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Akupunktur menade Ernst et al. (2006) och Rao et al. (2003) var en av de vanligaste 

använda metoderna vid artros, och detta skulle kunna bero på att akupunktur gav en 

smärtlindrande effekt (Weiner et al., 2007; Witt et al., 2006). Något som motsäger detta är 

Foster et al. (2007) studie om akupunktur som komplement till rådgivning och träning. 

Studien kunde inte påvisa att akupunktur gav bättre smärtlindring än rådgivning och 

träning, samt att det var den simulerade akupunkturen, som gav störst smärtreduktion. 

Enligt Lewith och Kenyon (1984) kan effekten av en behandling bero på att personerna 

förväntar sig att få smärtlindring av den genomgångna behandlingen, men orsaken kan 

också vara att de får mera tid och sympati av den som behandlar och därför får en 

smärtlindring. 

 

Akupunktur som studerades av Witt et al. (2006) och Weiner et al. (2007) visade att 

smärtreducering erhölls när akupunktur jämfördes med en kontrollgrupp som fick 

traditionell vård alternativt simulerad behandling. Enligt Lewith och Kenyon (1984) skulle 

det kunna bero på att A -fibrerna aktiverades och hämmade smärtsignalerna från de 

afferenta C-fibrerna att nå hjärnan. En del av smärtan vid nociceptiv smärta är den 

molande smärtan som förmedlas av den afferenta C-fibern (Fitzcharles et al. 2005). Genom 

att akupunktur verkar genom att blockera dessa signaler, minskade smärtan enligt Lewith 

och Kenyon (1984). Lewith och Kenyon (1984) framförde även att centrala nervsystemet 

aktiverades av akupunktur och därmed aktiverades kroppens egna smärthämmande system 

och att kroppsegna opioider frisattes, vilket även det skulle kunna medföra en minskning 

av smärtan. Neuropatisk smärta som beror på central sensitisering av bakhornet, 

(Fitzcharles et al., 2005; Fitzcharles & Shir, 2008) skulle kunna enligt Lewith och Kenyon 

(1984) också minska med hjälp av akupunktur då A -fibrerna hämmade de afferenta C-

fibrernas signaler vilket minskade den ihållande aktiveringen av de sekundära nervfibrerna 

(Fitzcharles et al., 2005; Fitzcharles & Shir, 2008). 

Även elektrisk stimulation, som TENS och IF-stimulation tros fungera genom aktivering 

av de afferenta A -fibrerna, som bidrar till en hämning av smärtsignalerna från C-fibrerna 

(Rutjes et al., 2009; Sluka & Walsh, 2003). Paker et al. (2006) studerade om TENS hade 

större smärtlindrande effekt än injektioner av hyaluronsyra och kom fram till att de hade 

ungefär likvärdig effekt. Burch et al. (2008) studerade om IF-stimulation tillsammans med 

stimulation av omkringliggande muskler gav mer smärtlindring än endast TENS. Studien 

kom fram till att TENS hade mindre smärtlindrande effekt än IF tillsammans med 

muskelstimulering (Burch et al., 2008). Både TENS och IF tros fungera på samma sätt 

enligt Rutjes et al. (2009), med skillnaden att de har olika frekvenser på den tillförda 

strömmen (Rutjes et al., 2009). Varför Burch et al. (2008) kom fram till att IF-stimulation 

tillsammans med muskelstimulation hade bättre smärtlindrande effekt än endast TENS kan 

då inte förklaras endast med hur metoderna tros fungera, eftersom de borde ha kommit 

fram till samma resultat. Det kan enligt författarna vara så att de olika frekvenserna 

påverkade kroppens smärthämmande system olika eller att det var kombinationen med 

elektrisk stimulation av muskelvävnad runt omkring leden som bidrog till ett bättre 

smärtlindrande resultat. 

Både Paker et al. (2006) och Burch et al. (2008) kom fram till att elektrisk stimulation gav 

signifikant smärtreducering för de personerna som var med i studierna, vilket kunde 

förklara varför Rao et al. (2003) sade att det var en av de vanligaste använda KAM 

metoderna vid artros.  

Foster et al. (2007) studerade om akupunktur tillsammans med träning och rådgivning gav 

mer smärtlindring än enbart träning och rådgivning. De kunde inte påvisa i sin studie att 
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akupunktur gav ytterligare smärtlindring än träning och rådgivning. Två andra 

forskargrupper (Fransen et al. 2007; Wang et al. 2009) studerade tai chi’s effekt på 

smärtreducering vid knäartros. Även de påvisade att smärtreducering erhölls. Tai chi är en 

typ av träning som stärker muskulaturen och förbättrar balansen enligt Lan et al. (2002). 

Träning som är regelbunden och kontinuerlig har en smärtlindrande effekt hos personer 

med artros enligt socialstyrelsen (2010). Formen av träningen ska vara landbaserad i 

kombination med aerob träning samt en samtidig styrketräning av hela benet 

(Socialstyrelsen, 2010). Tai chi är aerob träning (Field, 2011) som styrketränar hela benet i 

och med utgångspositionen (Lan et al., 2002). Enligt Felson et al. (2000) stärkte träning 

musklerna och förbättrade ledstabiliteten och därmed minskade belastningen på leden. 

Normalt aktiveras inte nociceptorer vid belastning, men vid artros sker en nedbrytning av 

ledens struktur (Fitzcharles & Shir, 2008) vilket innebär att en mekanisk aktivering av 

nociceptorer sker vid belastning (Montecucco et al., 2009). Även näringsförsörjningen till 

leden förbättrades vilket gynnar nybildningen av brosk (Felson et al. 2000). Om smärtan är 

av nociceptiv karaktär försvinner smärtan när skadan är läkt enligt Norrbrink och 

Lundeberg, (2010). Är skadan läkt genereras inga smärtsignaler från C-fibern (Norrbrink 

& Lundeberg, 2010) och detta skulle kunna vara orsaken till att tillägget av akupunktur till 

träning och rådgivning i Foster et al. (2007) studie inte gav ytterligare smärtlindring.  

 Audette och Ryan (2004) beskrev att akupunktur kunde korrigera en obalans i kroppen 

som kunde orsakas av en blockad av energibanor (meridianbanor) i kroppen som band ihop 

organen med varandra. Om en sjukdom, som artros, gjorde att en blockad fanns i dessa 

banor, och träning som tai chi (Fransen et al., 2007; Wang et al., 2009) i sig kunde minska 

obalansen, genom stärkning av muskulaturen och minskning av belastningen av leden, 

kommer inte heller akupunktur att ha någon ytterligare effekt.  

I Foster et al. (2007) studie framkom det att simulerad akupunktur som tillägg till träning 

och rådgivning vid sex veckor gav en signifikant skillnad i smärtreducering, vilket övriga 

behandlingar inte gav. Detta skulle kunna bero på att personerna hade förväntat sig en 

förbättring av behandling eller att de fick sympati av den behandlade personen, vilket 

resulterade i en placeboeffekt vilket enligt Lewith och Kenyon (1984) alla behandlingar 

mer eller mindre har. 

 

Richmond et al. (2009) studerade den smärtlindrande effekten av magnetiska armband. Det 

studien kom fram till var att det endast fanns en signifikant skillnad när de utvärderade den 

sensoriska smärtan. Smärta är enligt IASP´s definition en sensorisk och emotionell 

upplevelse (Norrbrink & Lundberg, 2010). Smärtupplevelse tolkas sedan i flera av 

hjärnans strukturer. Den sensoriska tolkningen är om skadans omfattning, den affektiva är 

den känslomässiga tolkningen av smärtan och den kognitiva tolkningen är hur smärtan 

påverkar tankarna och hur smärtan hanteras (Norrbrink & Lundberg, 2010). Resultatet som 

Richmond et al. (2009) kom fram till kunde visa att vissa metoder kanske endast lindrar en 

viss typ av smärttolkning. 

 

Manipulation av vävnader studerades av Perlman et al. (2006); Beyerman et al. (2006) och 

Pollard et al. (2008) de kunde alla påvisa att en smärtreduktion erhölls av massage 

respektive kiropraktik. Bakomliggande mekanismer är inte kända enligt Bialosky et al. 

(2009). Det finns studier enligt Bialosky et al. (2009) som har påvisat en ökning av 

substanser som deltar i läkningen av inflammationer. Inflammationen aktiverar 

nociceptorer, men genom att läkningen påskyndas försvinner smärtan när skadan har läkt 

(Norrbrink & Lundeberg, 2010). Även kroppsegna endorfiner och olika opioider hade ökat 

vid manipulation av vävnader enligt Bialosky et al. (2009). En del av smärtfysiologin är att 
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smärthämmande system aktiveras och frisätter kroppsegna opioider enligt Fitchcharles et 

al. (2005). Detta tyder på att manipulation av vävnader startar även de smärthämmande 

systemen, vilket minskar smärtan. Alla tre studier som har undersökt den smärtlindrande 

effekten av metoder som räknas under manipulation av vävnader visade att metoderna hade 

signifikant smärtlindrande effekt gentemot deras kontrollgrupper (Beyerman et al., 2006; 

Perlman et al., 2006; Pollard et al., 2008) och detta kan då förklara varför kiropraktik, 

massage och andra metoder som ingår i gruppen manipulation av vävnader har visat sig 

vara några av de mest använda KAM metoderna av personer med artros (Ernst et al., 2006; 

Rao et al., 2003). 

 

Paker et al. (2006) studerade om TENS hade en bättre smärtlindrande effekt än injektion 

av hyaluronan vid knäartros. Studien visade att båda metoderna hade en nästan likvärdig 

smärtlindrande effekt. För behandling av artros inom sjukvården har injektion av 

hyaluronan varit en icke farmakologisk behandling. Socialstyrelsen (2010) belyste att 

injektion av hyaluronan inte kunde rekommenderas på grund av att det inte fanns entydig 

evidens (låg till måttlig) för att det har effekt. Den smärtlindrande effekten av TENS kunde 

inte uteslutas enligt socialstyrelsen (2010) som hade bedömt att TENS hade en måttlig 

evidens. TENS är kanske en av de mest använda metoderna av elektrisk stimulering (Sluka 

& Walsh, 2003) och är även en av de mest använda vid artros (Rao et al., 2003). Orsaken 

till att Paker et al. (2006) inte kunde påvisa en signifikant skillnad mellan TENS och 

hyaluronan kunde bero på att personerna hade förväntat sig en smärtstillande effekt. Enligt 

Lewith och Keyon (1984) har alla behandlingar en placeboeffekt. Även Pavelka och 

Uebelhart (2011) visade i sin studie att hyaluronan hade effekt på att minska smärta hos 

personer med artros. Vilket skulle kunna förklara att ingen skillnad sågs mellan TENS och 

hyaluronan i Paker et al.´s (2006) studie. 

 

I Therklesson´s studie (2010) som undersökte hur ingefärakompresser kunde minska 

smärtan hos personer med artros framkom det att orsaken till varför personerna upplevde 

en minskning av sin smärta inte helt kunde spåras till ingefärans effekt. Eftersom ingefära 

anses ha antiinflammatoriska egenskaper (Gregory et al., 2008; LeBlanc & LeBlanc, 2010) 

och att inflammation kan ses i en led som drabbats av artros (Montecucco et al., 2009), 

kunde dock effekten av behandlingen berott på att inflammationen minskade och därmed 

smärtan som inflammationen orsakade. Men effekten kunde istället bero på den relaxation 

som behandlingen gav, vilket tros kunna aktivera de smärthämmande systemen i kroppen 

(Fitzcharles et al., 2005), eller en kombination av de två. Detta kan även tyda på en viss 

placeboeffekt, som kan bero på att personerna förväntade sig en smärtlindring av 

behandlingen, men även att personerna fick mera uppmärksamhet (Lewith & Kenyon, 

1984).  

Studien av Kuptniratsaikul et al. (2009) kom fram till att intag av gurkmeja kunde ha 

likvärdig effekt på smärtlindring som NSAID, men de fann inga resultat som stödde 

hypotesen att gurkmeja fungerade bättre som smärtlindrande medel. Eftersom NSAID är 

en av de vanligaste farmakologiska behandlingarna som används hos personer med artros 

för att lindra smärtan (Wang, 2011) kan forskning som Kuptniratsaikul et al. (2009) bidra 

till en minskning av användandet av NSAID-preparat, och därmed minska de biverkningar 

som dessa mediciner kan ge (Zhang et al., 2005).  

Två studier (Fioravanti et al., 2011; Jacquet et al. 2009) visade en minskning av intaget av 

analgetika som var signifikant skild gentemot kontrollgruppen. Studierna uppvisade en 

samtidig signifikant skillnad i smärtreducering gentemot kontrollgruppen. De biverkningar 

som analgetika kan orsaka enligt Zhang et al. (2005) kunde minskas om användandet av 
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analgetika minskade därför kunde de KAM metoder som uppvisade en smärtreducering 

och minskning av analgetikaanvändandet vara att föredra för behandling av smärta vid 

artros. En faktor att ta hänsyn till är att det är den äldre populationen som oftast utvecklar 

artros (Jordan et al., 2003; Klareskog et al., 2011) och eftersom läkemedelsomsättningen 

hos äldre är förändrad innebär detta ökade risker för biverkningar från analgetika. Förutom 

det använder de äldre fler läkemedel vilket ökar riskerna för interaktioner (Bondesson, 

2009). 

Weiner et al. (2007) visade att interventionsgruppen som fick osteoakupunktur erhöll 

smärtreducering gentemot kontrollgruppen som fick falskbehandling och att skillnaden var 

signifikant, men ingen signifikant skillnad sågs i antal personer som minskade sitt intag av 

analgetika. En orsak till att ingen skillnad kunde ses mellan interventionsgruppen och 

kontrollgruppen i analgetika användandet kunde vara en placeboeffekt. Enligt Lewith och 

Kenyon (1984) har alla behandlingar mer eller mindre en placeboeffekt som kan bero på 

att personen förväntade sig en förbättring av behandlingen samt att personerna får mera 

uppmärksamhet från behandlaren än de skulle få av sin husläkare inom den traditionella 

vården. 

Föreliggande studie har visat att de undersökta KAM metoderna har gett smärtlindring i 

olika grad. Skillnaden i smärtreduktion har inte alltid varit signifikant gentemot 

kontrollgruppen men det skulle eventuellt kunna förklaras med placeboeffekt som Lewith 

och Kenyon (1984) beskrivit. Genom att personerna erhållit smärtlindring i de undersökta 

studierna kunde detta påverka personerna positivt genom att de kunde ha ett aktivt liv, 

minskade sömnproblem och att de klarade av att arbeta (Peleg et al., 2011). Studier av 

Smith et al. (2001) och Fitzcharles et al. (2004) visade att smärta påverkade arbetslivet 

negativt. Kan smärtan minska med hjälp av KAM metoder är det positivt för dessa 

personer enligt författarna av föreliggande studie i och med att ett flertal personer inte får 

tillräcklig smärtlindring via den traditionella vården (Peleg et al., 2011). 

Slutsats 

Denna studie har haft som syfte att beskriva KAM metoder som används vid artros och i 

vilken utsträckning de ger smärtlindrande effekt . Alla undersökta KAM metoder i denna 

studie visade smärtreducering i varierande grad. Resultatet utifrån föreliggande studie går 

inte att generalisera till artros i allmänhet i och med att de flesta studierna hade studerat 

knäartros. Det går inte heller att använda resultatet av denna översiktsstudie till att 

rekommendera eller inte rekommendera behandlingarna som berörts. Studierna som ingick 

i denna litteraturstudie hade relativt få deltagare och större studier behöver göras för 

respektive metod för att kunna fastställa med säkerhet att de olika metoderna verkligen 

hade en smärtreducerande effekt.  

För att vården ska bli optimal är det viktigt att sjuksköterskan kan samtala med personer 

om deras KAM användande. Detta är för att kunna undvika de interaktioner och 

biverkningar som ofta uppstår mellan traditionella mediciner och olika kosttillskott. Därför 

är det viktigt att sjuksköterskan och övriga i teamet har kunskap om olika KAM metoder 

som används för att kunna ge relevant information om vilka risker som finns med 

eventuella interaktioner som kan uppstå. 

Förslag på framtida studier. 

Ytterligare studier av metoderna behövs för att de utifrån vetenskap och beprövad grund 

får tillräckligt med evidens för att de ska kunna integreras med den traditionella vården. 

Därmed kan personerna erbjudas ytterligare möjligheter till att få smärtkontroll. Fler 

studier bör även undersöka hur förbrukningen av analgetika förändras under 
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behandlingstiden, för att se om metoderna skulle kunna bidra till minskad 

läkemedelsförbrukning.  
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                           BILAGA I 

Tabell 2. Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, 

modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial 

(RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet 

eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp 

och en eller flera experimentgrupper. Är 

inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är 

prospektiv men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter/deltagre och adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Väl 

planerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser 

och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet
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         BILAGA II 

Tabell 3: matris över inkluderade artiklar som kvalitetsbedömts enligt tabell 2. 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Beyerman, K. 

L., Palmerino, 

M. B., Zohn, 

L. E., Kane, 

G. M., & 

Foster, K. A. 

 

2006 

 

USA 

Efficacy of 

treating low 

back pain and 

dysfunction 

secondary to 

osteoarthritis: 

chiropractice 

care compared 

with moist heat 

alone 

Att jämföra om 

kiropraktik tillsammans 

med värmebehandling 

är effektivare än enbart 

värmebehandling. 

Deltagarna randomiserades till 

antingen en interventionsgrupp 

som fick värmebehandling och 

kiropraktik. Kontrollgruppen fick 

endast värmebehandling. 

Studien pågick i sju till tio veckor, 

omfattade 2-3 behandlingar per 

vecka totalt 20 behandlingar. 

Uppföljning skedde vid start, vid 

behandlingstillfälle 5, 10, 15 och 

20. 

Smärta mättes med Oswestry Back 

pain Questionnaire (0-5) och VAS 

(0-100 mm). 

n = 252 

(35) 

En signifikant skillnad i smärtreducering sågs 

vid alla olika smärtmätningarna som ingick i 

studien (nuvarande smärta, genomsnittliga 

smärtnivån, smärtan under sista veckan och 

Oswestry smärtintensitet). 

Båda grupperna hade en smärtreducering som 

var signifikant inom respektive grupp, men 

kiropraktik hade en högre smärtreducering än 

gruppen som enbart erhöll värmebehandling. 

Skillnaden mellan grupperna var signifikant 

vid behandlingstillfälle 20. 

 

I 

RCT 

 

Burch, F., 

Tarro, J., 

Greenberg, J., 

& Garrol, W. 

 

2008 

 

USA 

Evaluating the 

benefits of 

patterned 

stimulation in 

the treatment of 

osteoarthritis of 

the knee1: A 

multi-center, 

randomized, 

single-blind, 

controlled study 

with an 

independent 

masked 

evaluator 

Att undersöka de 

positiva effekter som 

sågs vid kombination av 

interferential 

stimulation (IF) och 

muskel stimulation vid 

behandling av 

knäartros. 

Efter randomisering fick 

deltagarna antingen IF (15 min) 

tillsammans med muskel 

stimulation (20 min) – 

Interventionsgrupp. 

Kontrollgruppen fick lågfrekvens-

TENS. Oavsett grupp gavs 

behandlingar á 35 min/dag i åtta 

veckor. 

Den förta behandlingen skedde på 

en klinik, då deltagarna blev 

utbildade i hur det gjordes, för att 

sedan utföra sessionerna själva i 

hemmet resterande tid. 

Utvärdering skedde efter två, fyra 

och åtta veckor med WOMAC 

(likert-skala) och VAS (0-100 

mm). 

 

 

n = 116 

(15) 

Testgruppen hade basvärden för smärta enligt 

WOMAC var 9,6mm och för kontrollgruppen 

9,3mm. 

Efter åtta veckor sågs en minskning av 

WOMAC med -3,98mm och -1,90mm i 

respektive grupp. Detta bedömdes som 

statistiskt signifikant (p = 0,002). 

VAS värden vid start var för testgruppen 

63,7mm och för kontrollgruppen 60,7mm. 

Efter åtta veckor sågs en minskning på -

27,91mm och -23,19mm för respektive grupp. 

Detta resultat var dock inte statistiskt 

signifikant (p = 0,29). 

 

I 

RCT 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Kuptniratsaik

ul, V., 

Thanakhumto

rn, S., 

Chinswangwa

tanakul, P., 

Wattanamong

konsil, L. & 

Thamlikitkul, 

V., 

2009 

Thailand 

Efficacy and 

safety of 

curcuma 

domestica 

extracts in 

patients with 

knee 

osteoarthritis 

Att undersöka effekten 

och säkerheten av 

behandling med 

curcuma domestica 

(gurkmeja) extrakt vid 

smärta och fusisk 

funktion hos patienter 

med knäartros. 

Deltagarna randomiserades till 

antingen ibuprofengruppen eller 

curcuma-gruppen.  

Ibuprofengruppen intog 400 mg 

två gånger per dag och curcuma-

gruppen intog 500 mg fyra gånger 

per dag.  

Studien på gick i sex veckor med 

uppföljning vecka två, fyra och 

sex. 

Smärtan mättes vid gång och vid 

gång i trappor. 

n = 107 

(16) 

Det visade sig att både grupperna hade mindre 

smärta både vid gång och gång i trappor efter 

sex veckor. I curcuma -gruppen var värdet lite 

högre, men inte så pass så att det räknades 

som statistiskt signifikant (p>0,05). 

 

II 

RCT 

Farid, R., 

Rezaieyazdi,Z

., Mirfeizi, Z., 

Hatef , M., 

Mirheidari, 

M., Mansouri, 

H., Esmaelli, 

H., Bentley, 

G., Lu, Y., 

Foo, Y., & 

Watson, R.  

 

2010 

 

Iran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oral intake of 

purple passion 

fruit peel extract 

reduces pain and 

stiffness and 

improves 

physical 

function in adult 

patients with 

knee 

osteoarthritis 

Att undersöka om intag 

av PFP kan minska 

smärta och stelhet och 

förbättra fysisk funktion 

hos vuxna patienter 

med knäartros. 

Deltagarna randomiserades i två 

gruppen, en interventionsgrupp 

och en kontrollgrupp. De tog 150 

mg PFP extrakt, eller placebo per 

dag under 60 dagar.  

Uppföljning skedde efter 30 och 

60 dagar. 

Bedömningsinstrument som 

användes i studien var WOMAC. 

n = 40 

(7) 

PFP gruppen hade ett smärtvärde på 22.6mm 

vid start, 21.3mm vid 30 dagar och 18.4mm 

efter 60 dagar. 

 Respektive siffror för kontrollgruppen var 

22.8mm vid start 25.8mm. efter 30 dagar och 

28mm efter 60 dagar.  

Skillnaden mellan PFP gruppen och 

kontrollgruppen var signifikant p≤0,05. 

II 

RCT 



      

3 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Fioravanti, A., 

Giannitti, C., 

Bellisai, B., 

Iacoponi, F., 

& Galeazzi, 

M. 

 

2011 

 

Italien 

Efficacy of 

balneotherapy of 

pain, function 

and quality of 

life in patients 

with 

osteoarthritis of 

the knee. 

Att utvärdera om 

balneoterapi med 

mineralvatten 

innehållande svavel, 

bikarbonat och kalcium 

kan ge förbättring av 

symtomen och 

utvärdera om några 

förbättringar av 

livskvaliteten kan ses 

hos patienter med 

symtomatisk knäartros. 

Randomisering skedde till två 

grupper: en grupp som fick 

balneoterapi (mineralbad) och en 

kontrollgrupp (fick balneoterapi 

efter studien). Behandling under 

två veckor. Uppföljning vid två 

veckor och tre månader. 

Patienterna skulle dagligen föra 

dagbok över användandet av 

analgetiska preparat. 

Smärta utvärderas via VAS (0-100 

mm) och WOMAC (VAS-skala). 

n = 60 

(0) 

Mätning av smärta med VAS visade att 

smärtan reducerades redan efter två veckor för 

att ytterligare ha förbättrats vid tre månaders 

uppföljning för balneoterapi gruppen. 

Skillnaden var signifikant vid båda 

tidpunkterna. 

Kontrollgruppen uppvisade ingen signifikant 

skillnad i smärtlindring vid de två 

tidpunkterna. 

Även WOMAC för balneoterapi gruppen 

visade signifikant skillnad under 

uppföljningsperioden, men ingen signifikant 

skillnad kunde ses för kontrollgruppen. 

Användandet av analgetika minskade i 

balneoterapigruppen och förändringen var 

signifikant. Ingen signifikant ändring kunde 

ses i kontrollgruppen. 

I 

 

RCT 

 

Forestier, R., 

Desfour, H., 

Tessier, J-M, 

Françon, A., 

Foote, A.M., 

Genty, C., 

Rolland, C., 

Roques, C-F., 

& Bosson, J-

L. 

2010 

Frankrike 

Spa therapy in 

the treatment of 

knee 

osteoarthritis: a 

large 

randomized 

multicenter trial 

Att undersöka om spa 

terapi tillsammans med 

träning hemma och 

vanlig 

medicinskbehandling 

ger bättre effekt än 

enbart hemmaträning 

och vanlig medicinsk 

behandling. 

Patienterna randomiserades till 

antingen Spaterapi gruppen eller 

kontrollgruppen. Båda grupperna 

hade hemträningsprogram och 

konventionell vård. Spagruppen 

fick även spabehandling, 18 

behandlingar under tre veckor. 

Uppföljning gjordes vid en, tre och 

sex månader. 

VAS och WOMAC (likert skala) 

användes för att utvärdera smärta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n = 451 

(102)  

Vid sex månader hade smärtan reducerats för 

spa gruppen och skillnaden var signifikant 

gentemot kontrollgruppen. Effekten kvarstod 

vid uppföljningen vid nio månader. Ingen 

skillnad kunde ses för kontrollgruppen.  

II 

 

RCT 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Foster, N.E., 

Thomas, E., 

Barlas, P., 

Hill, J.C., 

Young, J., 

Mason, E., & 

Hay, E.M. 

2007 

England 

Acupuncture as 

an adjunct to 

exercise based 

physiotherapy 

for osteoarthritis 

of the knee: 

randomised 

controlled trial 

Att undersöka om 

akupunktur ger ökad 

smärtlindring 

tillsammans med 

rådgivning och träning 

oss personer med 

knäartros. 

Randomisering skedde till tre olika 

grupper: 

1. Råd och träning (sex 

träningstillfällen under 

sex veckor) 

2. Akupunktur, råd och 

träning  

3. Simulerad akupunktur, 

råd och träning 

(Akupunkturgrupperna 

fick sex behandlingar 

uinder tre veckor) 

 

Personerna fick inte ha använt 

akupunktur tidigare. 

 

Uppföljning vid två och sex 

veckor samt vid sex och 12 

månader. 

 

En första rådgivning och träning 

gavs innan randomiseringen. 

 

Smärta med WOMAC (Likert). 

n =352 

(25) 

. 

 

 

Vid sex månaders uppföljning fanns det ingen 

signifikant skillnad i smärtupplevelse mellan 

akupunkturgruppen och kontrollgruppen. 

 

Dock fanns det en skillnad mellan den falska 

akupunktur gruppen och kontrollgruppen som 

var signifikant vid sex veckor. 

 

Vid tolv månader fanns ingen signifikant 

skillnad i smärta mellan grupperna. 

 

Akupunktur som komplement till rådgivning 

och träning ger ingen ytterligare effekt av 

smärtlindring. 

 

 

I 

 

RCT 

 

 

Fransen, M., 

Nairn, L., 

Winstanley, 

J., Lam, P., & 

Edmonds, J. 

2007 

USA 

Physical 

Activity for 

osteoarthritis 

management: A 

randomized 

controlled 

clinical trial 

evaluating 

hydrotherapy or 

tai chi classes 

Att utvärdera om 

hydroterapi eller tai chi 

är lika effektiva som 

traditionell landbaserad 

träning för personer 

med kroniska symtom 

av artros i knä och höft 

avseende att minska 

smärta och öka den 

fysiska funktionen. 

Deltagarna randomiserades till tre 

grupper. 

1. Tai chi 

2. Vattengymnastik 

3. Kontrollgrupp (efter 12 

veckor randomiserade de 

till antingen tai chi eller 

vattengymnastik) 

 

Två gånger i veckan i 12 veckor. 

Uppföljning vid 12 och 24 veckor. 

 

Smärta mäts med WOMAC 

(Likert skalan). 

 

 

 

 

n =152 

(11) 

Ingen signifikant skillnad (p≤0,05) kunde ses 

mellan tai chi och vattengymnastikgruppen 

efter avslutad behandling. Effekten av 

behandlingen kvarstod i upp till 12 veckor 

efter avslutad behandling. 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

 Jacquet, A., 

Girodet, P.-

O., Pariente, 

A., Forest, K., 

Mallet, L., & 

Moore, N. 

 

2009 

 

Frankrike 

Phytalgic®, a 

food 

supplement, vs 

placebo in 

patients with 

osteoarthritis of 

the knee or hip: 

a randomised 

double-blind 

placebo-

controlled 

clinical trial 

Att undersöka 

effektiviteten av 

kosttillskottet 

Phytalgic® på smärta 

och funktion hos 

patienter med artros och 

om deras användande 

av analgetika och 

NSAID förändrades. 

Efter randomisering i två grupper 

fick deltagarna antingen 

Phytalgic® eller placebo under tre 

perioder á fyra veckor, med 

uppföljning efter varje period. 

En dagbok fördes av deltagarna 

där de skrev ner alla mediciner de 

tog . 

Smärta mättes med WOMAC efter 

varje period. 

n = 81 

(7)  

Användandet av analgetika minskade från 

19,8 tabletter/vecka till 6,5 tabletter/vecka 

efter tre månader hos Phytalgic® gruppen. I 

kontrollguppen var dessa siffror 

19,1tabletter/vecka vid start och 

16,5tabletter/vecka efter tre månader. 

Användandet av NSAID minskade från 1,30 

DDD (Defined daily doses) vid start till 

0,36DDD efter tre månader hos Phytalgic® 

gruppen. I kontrollgruppen var respektive 

värden 1,13 och 1,03. 

WOMAC-pain minskade från 215,7mm vid 

start till 85,6mm efter tre månader hos 

Phytalgic®gruppen, medan respektive värden 

för kontrollgruppen var 229,5mm och 

235,3mm. 

I 

RCT 

Paker, N., 

Tekdös, D., 

Kesiktas, N., 

& Soy, D.  

 

2006 

 

Turkiet 

Comparison of 

the Therapeutic 

Efficacy of 

TENS Versus 

Intra-articular 

Hyaluronic Acid 

Injection in 

Patients With 

Knee 

Osteoarthritis: A 

Prospective 

Randomized 

Study 

Att undersöka effekten 

av TENS och 

intraartikulära 

injektioner av 

hyaluronsyra på smärta, 

funktion och livskvalité, 

samt att undersöka 

effekter över en 26 

veckors period. 

Efter randomisering fick deltagare 

antingen 1 injektion hyaluronsyra 

per vecka under tre veckor- 

kontrollgrupp.  

Interventionsgruppen fick 

behandling med TENS under 20 

min, fem gånger pervecka under 

tre veckor. 

Uppföljning skedde efter tre 

veckor samt en och sex månader 

efter behandlings slut. 

Smärtan bedömdes utifrån 

WOMAC. 

 

 

 

 

 

n = 60 

(8) 

Smärtan minskade under de två första 

månaderna för båda grupper, men för TENS 

gruppen ökade smärtan något efter en sex 

månaders period, vilket inte var fallet med 

hyalurongruppen. 

Vid start hade hyalurongruppen ett 

smärtmedelvärde på 11,20mm och TENS 

gruppen på 9,55mm. 

Efter terapin var värden för TENS 5,29mm, en 

månad efter behandling hade värden sjunkit 

till 4,70mm och eftersex månader hade värdet 

ökat till 5,18mm. 

Efter terapin var respektive värden för 

kontrollgruppen 5,8mm; 5,12mm och 

4,64mm, vilka var statistiskt signifikanta (p < 

0,001) gentemot startvärdet 

II 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Perlman, A. 

I., Sbina, a., 

Williams, P. 

A. C., Njike 

V. Y. & 
Katz, D. L. 

 

2006 

 

USA 

Massage therapy 

for osteoarthritis 

of knee: A 

randomized 

controlled trial 

Att utvärdera vilken 

effekt massage har på 

osteoarthritis. 

Randomisering gjordes till 

antingen interventionsgruppen 

(massage i åtta veckor) eller 

kontrollgruppen som fick vanlig 

vård. Kontrollgruppen fick 

massage efter åtta veckor. 

Uppföljning vid åtta och 16 

veckor. 

Utvärdering av smärta gjordes med 

WOMAC (VAS skala) samt VAS 

(0-100 mm). 

n = 68 

(35) 

Patienter med knäartros erhöll smärtlindring 

av massage efter åtta veckors behandling. 

Skillnaden var signifikant gentemot 

kontrollgruppen som endast uppvisade en 

marginell smärtlindring under tiden de fick 

traditionell vård. Effekten kvarstod för 

interventionsgruppen åtta veckor efter 

avslutad behandling.  

II 

 

RCT 

 

Pollard, H., 

Ward, G., 

Hoskins, W., 

& Hardy, K. 

 

2008 

 

Australien 

 

The effect of a 

manual therapy 

knee protocol on 

osteoarthritic 

knee pain: A 

randomized 

controlled trial 

 Syftet är att se om 

myofascial 

manipulation av knäet 

kan minska själv 

rapporterad smärta 

gentemot en 

kontrollgrupp. 

Deltagarna i studien 

randomiserades till en 

interventionsgrupp som fick 

manuell manipulation av muskler 

och muskelhinnor och en 

kontrollgrupp som inte fick någon 

manipulation, utan de fick en 

simulerad elektroterapi utan att 

någon ström var påslagen.  

 

Tre behandlingar per vecka i två 

veckor. Uppföljning sker direkt 

efter att interventionen avslutas. 

Smärtan mäts på en tio centimeters 

skala. Elva frågor om smärta och 

behandlingens effekt ställdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 

(0) 

Efter två veckors behandling sågs en 

förbättring i självrapporterad smärta för 

interventionsgruppen, men inte i 

kontrollgruppen. Skillnaden mellan grupperna 

var signifikant. Personerna som deltog i 

interventionsprogrammet upplevde att smärtan 

hade förbättrats i knäet gentemot 

kontrollgruppen. Interventionsgruppen tyckte 

att manuell manipulation skulle ingå i 

behandlingsprogrammet för artros, men 

kontrollgruppen var tvetydiga till detta. 

II 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Richmond, J., 

Brown, S., 

Campion, P., 

Porter, A., 

Klaber 

Moffet, J., 

Jackson, d., 

Featherstone,

V., & Taylor, 

A. 

 

2009 

 

England  

Therapeutic 

effects of 

magnetic and 

copper bracelets 

in osteoarthritis: 

A randomized 

placebo-

controlled 

crossover trial. 

Att undersöka om 

användandet av 2 ”en 

typisk” magnetisk 

armband kan minska 

smärta, stelhet och 

fysisk funktion hos 

personer med artros. 

Deltagarna randomiserades i två 

grupper. 

Alla deltagare bar fyra olika 

armband. Ett var magnetisk och 

var det som skulle undersökas. Ett 

armband hade endast en låg 

magnetism, ett var avmagnetiserat 

och ett var ett koppararmband. 

Varje deltagare bar varje armband 

under fyra veckor, minst åtta 

timmar per dag, under totalt 16 

veckor. 

Efter varje period (4 veckor) fyllde 

de i en enkät om upplevd smärta 

med hjälp av WOMAC, McGill 

pain Quesstionnaire (MPQ) (total, 

affektiv och sensorisk subskalor) 

och VAS. 

n =45  

(3) 

Forskarna kom fram till att det enda 

armbandet som deltagarna hade upplevt en 

signifikant (p≤0,05) förbättrad smärta var det 

magnetiska armbandet, men bara när smärtan 

mättes med den sensoriska subskalan av MPQ.  

Utgångsvärden för respektive 

bedömningsinstrument var 9,8mm 

(WOMAC), 68,7mm (VAS), 17,2mm (MPQ 

total), 1,6mm (MPQ affektiv) och 11,2mm 

(MPQ sensoriskt.  

Förändring av smärtan för det magnetiska 

armbandet var -0,21mm för WOMAC, 

+1,48mm för VAS, -2,81mm för MPQ total, -

0,12mm för MOQ affektiv och -2,52mm för 

MPQ sensorisk. 

Förändring för armbandet med låg magnetism 

var -0,46mm (WOMAC), -2,70mm (VAS), 

+1,12mm (MPQ total), +0,31mm (MPQ 

affektiv), +0,80mm (MPQ sensorisk). 

Förändring för det avmagnetiserade armbandet 

var -0,45mm (WOMAC), -1,82mm (VAS), -

0,63mm (MPQ total), -0,13mm (MPQ 

affektiv) och -0,34mm (MPQ sensorisk). 

Förändring för koppararmbandet var +0,46mm 

(WOMAC), +3,25mm (VAS), +0,67mm 

(MPQ total), +0,03mm (MPQ affektiv) och 

+0,48mm (MPQ sensorisk). 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Therklesson, 

T. 

 

2010 

 

Nya Zeeland 

Ginger compress 

therapy for 

adults with 

osteoarthritis 

Att förklara/belysa 

fenomenet av ingefära-

kompresser för personer 

med artros. 

Deltagarna fick varje dag under sju 

dagar en varm duk, som var 

indränkt i ingefära, lagd på 

njurregionen under 30 min. Efter 

behandlingen vilade deltagarna i 

20 minuter i en lugn miljö. 

Data framtogs av insamling av 

dagböcker och ”värme”-

teckningar, en intervju efter 

behandlingsperioden samt 2 

telefonsamtal under en 9 månaders 

period. 

 

 

 

 

 

 

n = 10 

(0) 

Sju teman identifierades, varav en ”djup 

stadium av avslappning ledde till en gradvis 

skiftning av smärta och ökat intresse i andra”. 

Deltagarna beskrev att i detta djupa 

avslappnade tillstång, kände att smärtan 

minskade eller försvann.  

II 

K 

Wang, C., 

Schmid, C., 

Hibberd, P., 

Kalish, R., 

Roubenoff, 

R., Rones, R., 

& 

McAlindon, 

T. 

  

2009 

 

USA 

Tai chi is 

effective in 

treating knee 

osteoarthritis: A 

randomized 

control trial 

Att evaluera 

effektiviteten av thai chi 

vid behandling av 

symtom vid knäartros. 

Deltagarna randomiserades i två 

grupper. 

 

Interventionsgruppen fick 

behandling tai chi under 60 min 

två gånger i veckan, samt 

instruerades att träna tai chi 

hemma 20 minuter per dag. 

 

Kontrollgruppen fick utbildning 

om artros, nutrition och stretching. 

De instruerades att stretcha 20 

minuter per dag hemma. 

 

Uppföljning skedde efter 12, 24 

och 48 veckor. Under de första 12 

veckorna gjordes även ytterligare 

utvärdering med WOMAC.  

 

Bedömningsinstrumenten som 

användes var WOMAC (0-500) 

och VAS. 

 

 

n = 40 

(0) 

Efter 12 veckor visade sig att tai chi guppen 

hade statistiskt betydande minskning av sin 

smärta i jämförelse med kontrollgruppen mätt 

med WOMAC. Efter 12 veckor visade tai chi 

guppen ett medelmåtts minskning på -

157,25mm, och kontroll gruppen en 

minskning på -38,45mm. Detta är för tai chi 

gruppen en 75 procent förbättring av sin 

smärta, medan kontrollguppen hade 18 

procent.  

Det framkom att smärta fortsatte att minska 

även efter 24 veckor, men minskningen var 

inte lika stor som vid 12 veckor.  
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Weiner, D., 

Rudy, t., 

Morone, N., 

Glick, R., & 

Kwoh, K.  

 

2007 

 

USA 

Efficacy of 

periosteal 

stimulation 

therapy for the 

treatement of 

osteoarthritis-

associated 

chronic knee 

pan: An initial 

clinical 

controlled trial 

Att undersöka effekten 

av periosteal stimulation 

terapi (PTS, 

osteopunktur) för 

behandling av kronisk 

smärta vid avancerad 

knäartros. 

Deltagarna randomiserad i två 

grupper.  

 

Interventionsgruppen fick PST och 

den andra kontroll PST, utan 

elektrisk stimulering av nålarna.  

Behandling skedde en gång i 

veckan under sex veckor. 

Uppföljning skedde efter sex 

veckor och 3 månader.  

 

Bedömningsinstrument som 

användes var WOMAC. 

 

 

 

 

 

 

n = 88 

(0) 

 

PST gruppen visade en minskning av smärtan 

från ett medelvärde av 9.25mm till 6.17mm 

efter 6 veckor. Resultaten var statistisk 

signifikanta (p ≤0,05). Efter 3 månader ökade 

WOMAC till 8,32mm. 

 

 I kontrollgruppen var dessa siffror: 9.06mm 

vid start, 8.04mm efter sex veckor och 

7.97mm efter 3 månader. 

 

II 
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 Witt, C.M., 

Jena, S., 

Brinkhuas, B., 

Liecker, B., 

Wegscheider, 

K., & Willich, 

S. N. 

 

2006 

 

Tyskland 

Acupuncture in 

patients with 

osteoarthritis of 

the knee or hip: 

A randomized, 

controlled trial 

with an 

additional 

nonrandomized 

arm 

Att undersöka om 

kombinationen 

akupunktur tillsammans 

med rutin vården är 

effektivare än enbart 

rutinvård vid 

behandling av patienter 

med kronisk smärta från 

knä- eller höftartros. 

Deltagarna randomiserades till två 

grupper en akupunkturgrupp och 

en kontrollgrupp. Studien 

omfattade också en grupp som fick 

akupunktur men som inte var 

randomiserad. Alla grupperna 

erhöll även konventionell vård. 

Kontrollgruppen fick 

akupunkturbehandling efter tre 

månader. 

Behandlingstiden var tre månader. 

Uppföljning skedde vid tre och sex 

månader. 

Smärtnivån utvärderades med 

WOMAC. 

n = 3553 

(500)  

 

 

Efter tre månader behandling hade 

akupunkturgrupperna reducerat sin smärta 

med 43,7 procent respektive 42,6 procent 

(beräknat på medelvärdet) och 

kontrollgruppen hade totalt minskad sin 

smärta med 6,2 procent. En signifikant 

skillnad i smärtreduktionen mellan 

akupunkturgrupperna kunde påvisas vid tre 

månader. Resultaten för knä respektive höft 

uppvisar liknande siffror som för den totala 

gruppen.  
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